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Sammanfattning 
 
Titel:  Entreprenöriell marknadsföring – hur marknadsförs småföretag 

startade av entreprenörer? 
 
Författare:  Cecilia Appelgren 
  Elsa Mattsson 
 
Handledare:  Peter Stevrin 
 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs:  Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och precisera innebörden 

av entreprenöriell marknadsföring sett ur småföretags perspektiv 
samt huruvida marknadsföringsmetoderna karaktäriseras av entre-
prenören eller av den bransch som denne är verksam i. 

 
Metod: För att uppnå vårt syfte valde vi att genomföra en kvalitativ studie. 

Studien bestod av fem djupintervjuer med entreprenörer i Karls-
krona. Vid intervjutillfället lade vi även fram ett case för att få en 
djupare insikt i hur entreprenörerna skulle agera i en given situat-
ion. Detta för att de verkar i olika branscher. Vi utgick i stor ut-
sträckning från Carson och Gilmores modell av småföretags entre-
prenöriella marknadsföring.  

 
Slutsatser: Utifrån vår empiri och analys kommer vi fram till att marknadsfö-

ringsmetoderna som används kan bero på entreprenörens karaktär 
såväl som den bransch som företaget är verksamt i. Vi omdefinie-
rar även begreppet entreprenöriell marknadsföring till; Förmågan 
att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara på 
dessa möjligheter. Slutligen framställer vi en modell för entrepre-
nöriella småföretags marknadsföring som är mer applicerbar i de 
företag vi intervjuat. 
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Abstract 
 
Title:  Entrepreneurial marketing – how are small companies started by 

entrepreneurs marketed? 
 
Authors: Cecilia Appelgren  
 Elsa Mattsson 
 
Supervisor: Peter Stevrin 
 
Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to describe and define the meaning of 

entrepreneurial marketing from the perspective of an “owner of a 
small company” and whether these marketing methods are charac-
terized by the entrepreneurs themselves or the line of business in 
which they operate.  

 
Method: To fulfil our purpose we performed a qualitative study by carrying 

out five interviews with entrepreneurs in Karlskrona. We also pre-
sented a case at the interviews. The reason for this was to develop 
a deeper understanding of how the entrepreneurs would act in a 
given situation, since the companies exist in different lines of 
business. We have also, to a great extent used Carson and Gil-
mores model of small enterprises entrepreneurial marketing, as a 
base for our study. 

 
Result: Based on our findings in the empirical material and analysis we 

have come to the conclusion that the marketing methods used in 
small enterprises are characterized by the entrepreneur as well as 
the line of business in which his/her firm operates. We have also 
redefined the conception entrepreneurship as follows: The ability 
to identify opportunities and generate resources to utilize these 
opportunities. Finally we have created a model of entrepreneurial 
marketing in small enterprises that we find more appropriate for 
the entrepreneurs we have interviewed and their companies. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund, problemdiskussion, problemformulering och 
syfte. Sist i kapitlet finns en disposition för uppsatsens fortsatta framställning. 

 
1.1 Bakgrund 
 

Idag ställs högre krav på företag än tidigare, eftersom den teknologiska utvecklingen bidragit 
till att förändring blivit en del av vardagen. Bjerke och Hultman menar att samhället är inne i 
en ”ny ekonomisk tidsålder” där det råder intensivare konkurrens. Allt otydligare gränser mel-
lan marknader ger företag större möjligheter att utvidga verksamheten utanför den huvudsak-
liga marknaden. I denna föränderliga miljö måste företag snabbt anpassa sig till omvärlden. 
Det är viktigt att företag inte slappnar av, att de hela tiden är flexibla och att de bevarar för-
mågan att förutse möjligheter för att hela tiden utvecklas.1  
 
Det nutida företagsklimatet kan enligt Hitt and Reed karakteriseras som ökad risk, minskad 
förmåga att förutse, rörliga gränser mellan företag och branscher, ett styrelseriktat sinne som 
måste glömma bort traditionella ledningsprinciper, och nya strukturella former som inte bara 
tillåter, utan hjälper till att skapa förändring. Detta nya företagsklimat har karakteriserats av 
fyra övergripande krafter: förändring, komplexitet, kaos och inkonsekvens.2 
 
I detta nya företagsklimat med dess snabbt föränderliga miljö ändras förutsättningarna och det 
krävs att företag anpassas till dessa. En nyckelfaktor är att kunna marknadsföra på rätt sätt och 
veta vad kunden vill ha. I den nya ekonomiska tidsåldern är kunskap det viktigaste konkur-
rensmedlet och förmågan att omvandla information till kundvärde. En lösning är entreprenör-
skap och entreprenöriell marknadsföring när det gäller att se möjligheter och att skapa inno-
vationer både för att överleva och kunna växa.3 

  
1.2 Problemdiskussion 
 

Idag har marknadsföringskurser och undervisningsplaner börjat innefatta alltmer moduler 
eller kurser i kreativitet och innovation.4 I en av riksdagens handlingsplaner poängteras att det 
är nödvändigt att koordinera olika politikområden och insatser, t.ex. utbildning, kapitalför-
sörjning och regelförbättring för att stimulera entreprenörskap. Sverige välkomnar handlings-
planen för entreprenörskap och ser den som ett verktyg i det nationella arbetet med ny- och 
småföretagsfrågor.5 Intresset för marknadsföring/entreprenörskap har enligt Morris, Schinde-
hutte och LaForge aldrig varit större.6 
 

1 Bjerke & Hultman (2002) 
2 Hitt & Reed, (2002)   
3 Bjerke & Hultman, (2002) 
4 Morris, Schindehutte & LaForge, (2001) 
5 http://www.riksdagen.se, (2005-04-09)  
6 Morris, Schindehutte & LaForge, (2001) 
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I boken ”Entrepreneurial Marketing” menar Bjerke och Hultman att de två begreppen entre-
prenörskap och marknadsföring kan sättas samman till entreprenöriell marknadsföring, vilket 
är mer applicerbart i den ”nya ekonomiska eran”.7 
 
För att förstå entreprenöriell marknadsföring måste vi först definiera begreppen marknadsfö-
ring och entreprenörskap. Enligt Kotler innebär marknadsföring  
 

”A social and managerial process by which individuals and groups obtain what 
they need and want through creating and exchanging products and value with oth-
ers”.8  

 
Entreprenörskap definieras som ”förmågan att kombinera vad som redan existerar på ett nytt 
sätt” av Joseph Schumpeter. Vidare anser han att det som driver entreprenören är inte så 
mycket penningbegär som lusten att skapa och att grunda ett ”privat kungadöme”.9  
 
Dessa båda begrepp, marknadsföring och entreprenörskap, ses som vitala komponenter för 
tillväxt och framgång. Entreprenöriell marknadsföring är enligt Morris ”…the proactive iden-
tification and exploitation of opportunities for acquiring and retaining profitable customers 
through innovative approaches to risk management, resource leveraging and value crea-
tion”.10 Collinson och Shaw förklarar att entreprenöriell marknadsföring karakteriseras av en 
känslighet för marknadsplatsen och en till synes intuitiv förmåga att förutse förändringar på 
marknaden.11 
 
Morris, Schindehutte och LaForge föreslår att entreprenöriell marknadsföring kan delas in i 
två huvudämnen; marknadsföringens roll i entreprenörskap och entreprenörskapets roll i 
marknadsföring.12 Vi har i vår uppsats valt att fokusera på det sistnämnda. Detta huvudämne 
innebär ett undersökande av på vilka sätt som entreprenöriella attityder och beteenden kan 
tillämpas på utvecklingen av marknadsföring. 
 
Entreprenöriellt tänkande blir i dagens samhälle allt viktigare. Entreprenörens förmåga att se 
möjligheter och agera innovativt blir mer betydelsefullt även i marknadsföringsarbetet ef-
tersom konkurrensen hårdnat. Vi är intresserade av att studera hur små företag startade av 
entreprenörer marknadsförs. Det finns förvånansvärt lite forskning inom detta område. Det vi 
vet är att småföretagare har en närmare relation till sina kunder än större företag. 13 Är detta 
något som de utnyttjar i sin marknadsföring? Bjerke och Hultman skriver att beslutsfattandet i 
småföretag ofta är koncentrerat till individen/entreprenören. Detta leder till att den enskilda 
entreprenören får större inflytande på marknadsföringen.14 Betyder detta att entreprenörens 
karaktär lyser igenom i företagets marknadsföring? Hur yttrar sig i sådana fall detta?   
 
Christer Fälldin skriver i Privata affärer att småföretagare varken har tid eller råd med stora 
marknadsföringskampanjer. Det viktigaste är att minimera kontaktkostnaden och samtidigt nå 
potentiella kunder.15 Vi är medvetna om att småföretag ofta har begränsad kapacitet gällande 

7 Bjerke & Hultman, (2002) 
8 Kotler el al (2001 s 5) 
9 Schumpeter, (1994) 
10 Morris, Schindehutte & LaForge (2001) 
11 Collinson & Shaw, (2001) 
12 Morris, Schindehutte & LaForge (2001) 
13 Bjerke & Hultman (2002) 
14 Bjerke & Hultman, (2002) 
15 Fälldin, (2005) 
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t.ex. resurser. Enligt Bjerke och Hultman leder detta till att marknadsföringen betraktas som 
ett strategiskt verktyg för att etablera långsiktiga relationer.16  
 
Eftersom vi ser entreprenören som någon som är rik på idéer och kan göra mycket av lite så 
vore det underligt om detta inte avspeglas i marknadsföringsarbetet.  

 
1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är beskriva och precisera innebörden av entreprenöriell marknadsföring 
sett ur småföretagens perspektiv och huruvida marknadsföringsmetoderna karaktäriseras av 
entreprenören eller av den bransch som denne är verksam i.       
 
1.4 Disposition  
 

Kapitel 2  Metod 
 

I kapitel 2 beskrivs uppsatsens metod. Här redogörs för hur syftet 
ska uppfyllas. I kapitlet redogörs för de metoder som använts för 
insamling av litteratur och empiriskt material. I slutet resonerar vi 
kring den kritik som kan riktas mot den metod vi använt och hur vi 
försökt att minimera följderna av bristerna  

 
Kapitel 3  Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel redovisas uppsatsens teoretiska referensram. Denna 
ligger sedan till grund för vår empiriska studie. Vi börjar med att 
definiera entreprenören och går sedan in på begreppet entreprenö-
riell marknadsföring. Vi avslutar kapitlet med att sätta begreppet 
entreprenöriell marknadsföring i relation till en modell avseende 
småföretags marknadsföring. 

 
Kapitel 4  Empiri 
 

I kapitel fyra presenteras vårt empiriska material. Här finns en re-
dogörelse för innebörden av entreprenöriell marknadsföring sett ur 
småföretagens perspektiv.  Det empiriska materialet består dels av 
intervjuer, dels av entreprenörernas reflektioner kring ett fiktivt 
fall kallat Text Marker. 

 
Kapitel 5  Analys 
 

I detta kapitel redogörs för huruvida den teoretiska referensramen 
överensstämmer med det empiriska materialet. I detta kapitel ana-
lyseras grunden till våra slutsatser. 

 
Kapitel 6   Konklusioner 
 

I detta kapitel redovisas de slutsatser vi kommit fram till. Avslut-
ningsvis ges förslag på fortsatt forskning. Dessa förslag har upp-
kommit som en följd av uppsatsen. 

16 Bjerke & Hultman, (2002) 
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2. Metod 
 

Först redovisas och förklaras de undersökningsansatser som enligt vår uppfattning är mest 
lämpliga för vårt syfte. Efter det kommer en beskrivning av den valda metoden och hur den 
har genomförts. I slutet av kapitlet redovisas de problem som metodvalet har medfört och hur 
vi sedan handskats med detta.  

 
2.1 Undersökningsansats 
 

Vi har valt att utgå från redan befintliga teorier för att sedan testa dem på verkligheten. Vi vill 
beskriva och precisera innebörden av entreprenöriell marknadsföring sett ur småföretagarens 
perspektiv samt huruvida marknadsföringsmetoderna karaktäriseras av entreprenören eller av 
den bransch som denne verkar i. För att kunna uppnå vårt syfte var det lämpligt att undersöka 
ett flertal mindre företag. Vår avsikt med uppsatsen är inte att frambringa allmänt tillämpbara 
slutsatser. Vi vill istället få en ökad förståelse för det problemområde som studeras. Med detta 
som utgångspunkt är vår undersökningsansats kvalitativ. 17 Den kvalitativa metoden är enligt 
Andersen ett centralt moment när det gäller att förstå problemområdet i relation till helhet-
en.18 De kvalitativa metoderna har alltså sin styrka i att de visar på totalsituationen.19 
 
Vi använder i vår undersökning den hermeneutiska ansatsen eftersom hermeneutik är en för-
ståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör den huvudsakliga forskningsmetoden. 
Inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition söks inga absoluta sanningar. Sådana 
sanningar existerar inte enligt den hermeneutiska kunskapsteorin. Hermeneutik är en kvalita-
tiv ansats, därmed är tolkningen av det insamlade materialet central. 20  

 
2.2 Litteraturstudie 
 

För att inhämta kunskaper om vilka teorier som fanns avseende entreprenöriell marknadsfö-
ring började vi uppsatsarbetet med en litteraturstudie. Det var nödvändigt att öka vår kunskap 
inom området för att kunna genomföra intervjuerna i den empiriska studien som sedan följde. 
Litteraturstudien ligger till grund för vår teoretiska referensram och för vår intervjumanual.  
 
Litteraturen har vi dels funnit genom databaserna ABI / Inform global och ELIN via Blekinge 
Tekniska Högskolas bibliotek. Vi använde sökord som entrepreneurship, marketing, ”entre-
preneurial marketing”, ”marketing channels” och SME (small and medium enterprises). Vi 
uppfattade dessa begrepp som nyckelord för vårt syfte för att hitta relevant information. Vi 
har även sökt i tidskrifter som, t.ex. Privata Affärer. Författarna till de böcker och artiklar vi 
har studerat har i sin tur refererat till andra källor som har underlättat vidare sökning av litte-
ratur.  
 
Efter att ha läst ett stort antal artiklar och böcker fastnade vi för en artikel av Carson och Gil-
more. I artikeln beskriver de hur entreprenörer marknadsför småföretag och illustrerar även 
det i en modell. Vi valde att använda denna artikel som vår utgångspunkt. Anledningen till 

17 Holme & Solvang (1997) 
18 Andersen (1998) 
19 Holme & Solvang (1997) 
20 Eriksson & Wiedershem-Paul (1999) 
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detta var dels att deras namn omnämndes i flera av de andra artiklarna om entreprenöriell 
marknadsföring och dels att vi ansåg att deras modell över ett småföretags marknadsföring 
skulle vara intressant att undersöka. 

 
2.3 Insamling av empiriskt material 
 

Vi valde personliga intervjuer som datainsamlingsmetod till empiridelen, eftersom det skulle 
ge tillfälle att ställa följdfrågor. Intervjuerna skulle också ge möjligheten att ställa mer djup-
gående frågor och på det sättet skulle vi få mer detaljerad information jämfört med t.ex. vad 
en enkät skulle ha gjort. De personliga intervjuerna ansågs vara det tillvägagångssätt som bäst 
kunde uppfylla vårt syfte. Intervjuerna valde vi att genomföra som semistrukturerade be-
söksintervjuer. Anledningen var att området vi undersökte var ganska komplicerat med tanke 
på att det fanns många alternativa svar på det frågor vi ville ställa. En fördel med besöksinter-
vjuer ansågs vara att det skulle gå att direkt avläsa om respondenten hade förstått frågan. En 
annan anledning till att vi valde besöksintervjuer var att vi trodde att respondenten skulle an-
stränga sig mer när denne har intervjuaren framför sig. Vidare ansåg vi att med denna metod 
kunde tolkningen av frågorna underlättas, eftersom vi kunde läsa av respondenternas reakt-
ioner.  
 
Vi började intervjun med att ställa frågor kring entreprenören och företaget. Därefter gav vi 
respondenten ett case som vi satt ihop.21 Vi bad respondenten att högt reflektera kring de frå-
gor som rörde caset. Anledningen till det var att företagen var valda från olika branscher och 
intervjusvaren skulle bli svåra att jämföra. Med caset gav vi alla respondenter samma ut-
gångspunkt och såg hur de skulle agera i en och samma situation. Vår tanke var att responden-
terna skulle utgå från sig själva som entreprenörer och inte från sitt företag. Efter caset fort-
satte vi med intervjun. Anledningen till att valde detta upplägg var att vi inte ville att reflekt-
ionerna kring caset skulle styras av övriga intervjufrågor.  
  
Intervjuerna utgick ifrån en på förhand utarbetad intervjumanual. Den bestod av delvis öppna 
frågor och nyckelord, utformade som en minneslista.22 Detta berodde på att det centrala i den 
hermeneutiska ansatsen är en förståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör den hu-
vudsakliga forskningsmetoden.23 Intervjumanualen innehöll även mer specifika frågor24 som 
enligt tidigare forskning kunde kopplas till entreprenöriell marknadsföring. Vid varje intervju-
tillfälle valde vi att föra anteckningar när användandet av en bandspelare kunde göra respon-
denten nervös. Vi valde att anteckna båda två eftersom vi ansåg att det var lämpligast för att 
inte gå miste om användbart material. 
 

2.3.1 Val av företag 
 

Avsikten med undersökningen var att se hur entreprenören marknadsför sitt företag. Vi tog 
hjälp av ALMI Företagspartner Blekinge AB för att ta fram lämpliga företag. Eftersom ALMI 
Företagspartner Blekinge AB arbetar med företagsstarter ansåg vi att det var lämpligt att 
vända sig till dem för hjälp att hitta entreprenörerna. ALMI Företagspartner Blekinge AB åtog 
sig att läsa vår teoridel rörande entreprenören och därigenom försöka hjälpa oss att hitta pas-
sande företag. Företagen vi arbetat med är alla belägna i Karlskrona med omnejd.  

21 se appendix 3 
22 se appendix 1 
23 Holme & Solvang (1997) 
24 se appendix 2 
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2.4 Källkritik 
 

För att kritiskt bedöma utnyttjade källor används s.k. källkritiska kriterier. Mot denna bak-
grund utgår vi från fyra begrepp: samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet. Att 
källan ligger nära i tiden och att den p.g.a. detta fortfarande har hög sanningshalt är kravet för 
samtid. För att veta om det finns anledning att använda tendenskritik ställs frågor som: Vilka 
egna intressen har uppgiftslämnaren i den här frågan? Syftet med beroendekritik är att kon-
trollera om de källor som använts är beroende av varandra.25 Att de källor som använts är vad 
författarna utger dem för att vara är kravet för äkthet.26 Nedan följer ett antal stycken där käll-
kritik diskuteras.   
 

2.4.1 Kritik av litteraturinsamling  
 

Ämnet vi undersökt har inte diskuterats i större utsträckning i Sverige. P.g.a. detta har vi fått 
utgå från amerikansk litteratur, vilket gör att det kan anses vara en anpassning efter ameri-
kanska förhållanden.  
 
Många av författarna till den litteratur vi använt har återkommande omnämnts eller citerats i 
artiklar och böcker. Vi anser att detta uppfyller kravet för äkthet eftersom det är ett tecken på 
att författarna är välkända och att de är dem som de utger sig för att vara.  
 
När det gäller samtid uppfylls kraven eftersom detta är ett nytt och aktuellt ämne. Av denna 
anledning finns det inte mycket inaktuell litteratur.  
 
Vi har försökt att minska tendenskritiken genom att använda varierande källor, vilket har gjort 
att författarna ibland talat emot varandra. 
 

2.4.2 Kritik av empiriinsamling 
 

Eftersom vi enbart genomfört ett fåtal intervjuer har svaren inte gått att generalisera. Om detta 
varit vårt syfte hade en enkätundersökning varit att föredra. En sådan hade dock varit svår att 
genomföra utifrån vårt syfte, eftersom vi inte på förhand visste hur svaren på våra intervjufrå-
gor skulle se ut. En generaliserbarhet av resultatet av studien har inte heller varit vårt syfte. 
 
Entreprenören har ofta många bollar i luften, vilket innebär att denne kan vara svår att få tag 
på. För att kringgå detta problem tog vi hjälp av ALMI Företagspartner Blekinge AB.  
 
Eftersom vi genomförde intervjuer på fem företag anser vi att svaren vi fått fram inte går att 
generalisera. Trots detta anser vi att de giltiga på mer än ett företag. Kravet för äkthet uppfylls 
eftersom respondenterna besöktes på sina arbetsplatser.  
 
En nackdel med att använda besöksintervjuer är att de tar lång tid. Det är även svårt att få in-
tervjutid. Samtidigt finns det risk för intervjuareffekter.27 Med detta i åtanke gjorde vi sedan 
mallen för intervjun. Vi valde att skicka ut de övergripande områdena som intervjun skulle 
beröra på förhand. Respondenterna blev på detta sätt inte helt färgade av hur vi valde att ställa 

25 Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) 
26 Lundahl &Skärvad (1999) 
27 Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) 
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frågan just där och då.  Vi ansåg det vara en fördel för båda parter eftersom intervjun blev mer 
tidseffektiv. För att minska risken för intervjuareffekter genomfördes intervjuerna så lika 
varandra som möjligt. Samma person ställde samma fråga vid varje intervjutillfälle.  
 

2.4.3 Validitet 
 

Validitetsbegreppet omfattar giltighet och relevans. Giltigheten handlar om den allmänna 
överensstämmelsen mellan den teoretiska och empiriska begreppsplanen. Relevansen handlar 
i sin tur om hur relevant det empiriska begreppsurvalet är i förhållande till vår problemformu-
lering.28 Vi kommer här att försöka ge vår uppsats ökad validitet genom att jämföra vårt syfte 
med den empiri vi får fram genom våra intervjuer för att på så sätt se om vi undersökt det vi 
enligt vårt syfte haft som mål att undersöka.  
 

2.4.4 Reliabilitet 
 

Reliabiliteten talar om i hur stor utsträckning resultaten från ett mätinstrument eller en mätme-
tod påverkas av tillfälligheter.29  Vi är medvetna om att vi inte mäter något. Vi vet att det är i 
den kvalitativa studiens natur, eftersom vi hade kunnat få andra svar om vi hade intervjuat 
andra företagare. Vi har inte för avsikt att fastställa kvantitativa slutsatser utan att försöka ta 
fram nya aspekter och nyanser i det begrepp som vi undersöker. För att öka tillförlitligheten i 
vår undersökning valde vi att anteckna båda två vid våra intervjuer. Detta p.g.a. att vår sam-
manställning ska bli korrekt eftersom det blir lättare att gå tillbaka och kontrollera att vi åter-
gett de intervjuade rätt.  

 
2.5 Sammanfattning av metod 
 

För att uppnå vårt syfte valde vi att genomföra en kvalitativ studie. Studien bestod av fem 
djupintervjuer med entreprenörer i Karlskrona. Vid intervjutillfället lade vi även fram ett case 
för att få en djupare insikt i hur entreprenörerna skulle agera i en given situation. Detta för att 
de verkar i olika branscher. Vi har i vår uppsats i stor utsträckning utgått från Carson och 
Gilmores modell av småföretags entreprenöriella marknadsföring.  

28 Andersen (1998) 
29 Andersen (1998) 
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3. Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet börjar vi med att beskriva entreprenören och entreprenörskapet för att se-
dan gå in på begreppet entreprenöriell marknadsföring. Kapitlet fortsätter med att gå in dju-
pare på fyra centrala delar av entreprenöriell marknadsföring, nämligen användandet av 
standardläroböckers marknadsföringsteorier, användandet av nätverk, kompetensmarknads-
föring och innovativ marknadsföring eftersom dessa områden är återkommande i litteraturen. 
Samspelet mellan dessa fyra hörnstenar (standardläroböckers marknadsföringsteorier, an-
vändandet av nätverk, kompetensmarknadsföring och innovativ marknadsföring) illustreras 
sedan i en modell av Carson och Gilmore. Modellen representerar hur marknadsföring görs 
av entreprenörer i småföretag snarare än vad marknadsföring är. 

 
3.1 Entreprenörskapet och entreprenören 
 

Kjellman och Ehrstén skriver i Hufvudstadsbladet att de första definitionerna av entreprenör-
skap härstammar från senrenässansen. Ordet entreprenör har sitt ursprung i det franska språ-
ket; entreprendre, och betyder ”att åta sig något”. Ordet dyker för första gången upp i en upp-
slagsbok i början på 1400-talet. Än idag finns det dock ingen enhetlig eller entydig definition 
av begreppet entreprenör.30  
 
Det är först efter andra världskriget som forskare börjar intressera sig för vem entreprenören 
är istället för att fokusera på entreprenörskapets roll i den ekonomiska utvecklingen.  
 
Den första empiriska studien inom detta område utfördes av David McClelland 1961. Enligt 
honom styrs individen av de normer och värderingar som genomsyrar samhället och av ett 
eget prestationsmotiv. Utifrån detta karaktäriserar han entreprenören som en måttfull riskta-
gare med starkt självförtroende och som en självständig problemlösare med individuellt an-
svarstagande.31 Joseph A. Schumpeter lyfte med sitt verk ”The Theory of Economic Develop-
ment” från 1934 fram entreprenören som en central aktör inom den ekonomiska utvecklings-
processen. Han utgick från att det råder jämvikt i det ekonomiska systemet. Schumpeters ent-
reprenör är innovatören som introducerar sina innovationer på marknaden och därigenom bry-
ter den rådande ekonomiska jämvikten.32 Schumpeter definierar entreprenörskap som för-
mågan att kombinera vad som redan existerar på ett nytt sätt. Det som driver entreprenören är 
inte så mycket pengabegär som lusten att skapa och grunda ett ”privat kungadöme”.33  
 
Även om det idag inte finns någon entydig definition på begreppet entreprenörskap finns idag 
viss kunskap om de personliga egenskaper entreprenören besitter. Landström omnämner bl.a. 
att många entreprenörer har föräldrar som också är eller har varit entreprenörer och att de 
flesta företag startas av män. Han nämner även att individens etniska bakgrund har betydelse 
för hans eller hennes benägenhet att starta företag. Individens utbildningsnivå och tidigare 
erfarenhet av att starta företag är andra faktorer som påverkar.34 
 

30 Kjellman & Ehrstén, (2003) 
31 Johannisson & Landström (1999)  
32 Landström, (1999) 
33 Schumpeter, (1994)  
34 Landström, (1999) 
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Enligt Sundström är entreprenören en person som kan hantera hela utvecklingen från idé till 
lönsamt förverkligande och därmed även marknadsföring och eventuellt även produktion. 
Enligt Bengt Johannisson är entreprenörskap en evolution med inslag av innovationer. 35  
  
Det finns flera andra definitioner av begreppen entreprenör och entreprenörskap. Svenska 
Akademiens ordlista definierar entreprenören kort och koncist som ”en person som åtar sig 
entreprenader”. 36 Stevenson, Roberts och Grousbeck definierar begreppet något utförligare 
som ”the process of creating value by bringing together a unique package of resources to ex-
ploit an opportunity”. Författarna förklarar att själva processen innehåller aktiviteter som är 
nödvändiga för att identifiera en möjlighet, definiera ett affärskoncept, se vilka resurser som 
krävs och skaffa tillgång till dessa och sedan klara av att driva företaget. 37   
 
Vanliga karaktärsdrag som ofta tas upp i litteraturen bl.a. av Bjerke och Hultman i boken 
”Entrepreneurial Marketing: The Growth of Small Firms in the new Economic Era”, är att 
entreprenörer genererar innovationer genom att utnyttja möjligheter genom användande av 
resurser.38 
 
Entreprenörskap har enligt Morris et al tre underliggande dimensioner, nämligen nyskapande, 
risktagande och proaktivitet. Nyskapande handlar om att söka efter kreativa, ovanliga eller 
nya lösningar till problem eller behov. I denna dimension ingår utvecklingen av nya produkter 
och tjänster samt även nya processer och tekniker för att utföra organisatoriska funktioner. 
Entreprenörens risktagande handlar om viljan att lägga resurser på möjligheter som skulle 
kunna spricka. Det rör sig om möjligheter som entreprenören inte vet kommer att fungera på 
förhand. Proaktivitet kopplas till genomförande, dvs. att få saker att hända. Entreprenören 
agerar istället för att reagera.39   
 
Frédéric Delmar anser att ”det finns en inre drivkraft hos entreprenören. Att brinna för sin 
affärsidé i kombination med ett visst prestationsbehov. Ett behov att se hur länge företaget 
kan växa utan att det tar stopp”40 
 
Entreprenörens karaktär ses vanligen inte bara ur ett företagsekonomiskt perspektiv utan även 
ur ett beteendevetenskapligt perspektiv. Två beteendeforskare som bidragit till förståelsen för 
entreprenörskap är socialpsykologen Julian B Rotter och Albert Bandura, som är forskare 
inom social kognition. I Hufvudstadsbladet beskrivs deras begrepp ”upplevd självförmåga”. 
Detta begrepp går ut på att personer med hög upplevd självförmåga anses kunna klara föränd-
ringar bättre och därmed vågar ge sig in på komplicerade uppgifter eller åtaganden.41  
 
Entreprenören och entreprenörskapet är allt mer aktuella delar ur företags- och samhällsper-
spektiv. Bjerke och Hultman menar att entreprenörskap kan ha stor inverkan på ekonomin 
eftersom det ofta bidrar till fler arbetstillfällen, ökad marknadsutveckling gällande teknologi, 
varor och tjänster, minskat avstånd mellan marknaderna samt ett ökat och mer diversifierat 
utbud med hänsyn till marknadstrenderna.42 
 

35 Sundström (1997) 
36 Svenska Akademins Ordlista, (1989) 
37 Stevenson, Roberts & Grousbeck  (1989) 
38 Bjerke och Hultman (2002) 
39 Morris, Schindehutte & LaForge, (2001) 
40 Delmar Frédéric (2004)  
41 Kjellman & Ehrstén, (2003) 
42 Bjerke och Hultman, (2002) 
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Att titta närmare på entreprenörers karaktär i samband med marknadsföring är extra intressant 
eftersom entreprenörer ofta framställs som dåliga på att planera och att leda. Dessa beskrivs 
ofta som personer med dålig tidsuppfattning och därmed underskattar de ofta den tid och an-
strängning marknadsföring tar, samtidigt som de tenderar att överskatta den försäljning mark-
nadsföringen resulterar i.43 

 
3.2 Entreprenöriell marknadsföring 
 

Tidigare har entreprenörskap och marknadsföring studerats var för sig, men på senare tid har 
vikten av entreprenörskap inom marknadsföring och vice versa gjort att de båda begreppen 
flätats samman till ”entreprenöriell marknadsföring.”44  
 
Företag som tillämpar entreprenöriellt beteende lyckas, enligt Bjerke och Hultman, genom 
slagkraftig marknadsföring och misslyckas till följd av ineffektivt ledarskap. Relevansen i 
detta påstående kan tydliggöras när nya innovationer inom verksamheter måste marknadsföras 
för att knyta till sig kunder och därmed etableras över en längre tid.45 
 
Enligt Hisrich har entreprenörskap och marknadsföring flera saker gemensamt. De bör t.ex. ha 
kunden i centrum, de kräver båda utpräglade färdigheter och påverkas av omvärldens förän-
derliga miljö.46 Även Collinson och Shaw har uppfattat tre gemensamma drag för entrepre-
nörskap och marknadsföring. Författarna menar att båda begreppen fokuserar på förändring, 
att de av naturen är opportunistiska och att de är innovativa i sin syn på administration.47 En-
ligt Carson et al är förändring ett gemensamt fokus.48 Flera författare har förklarat att entre-
prenören är den huvudsakliga aktören i skapandet av förändring.49 Sådan förändring kommer i 
form av nya kombinationer av resurser eller innovationer som så småningom kommer att er-
sätta existerande produkter och tjänster.50 Bjerke och Hultman förklarar att den ekonomiska 
framtiden mycket väl kan innebära att företag behöver förstå och utveckla entreprenöriella 
förmågor och att marknadsföring av sådana prestationer är en nödvändig färdighet.51  
 
Collinson och Shaw menar också att många entreprenöriella handlingar också är nyckelkon-
cept i marknadsföringsteori. Författarna förklarar att framgångsrik marknadsföring företas av 
företag som kan identifiera nya möjligheter, tillämpa nya tekniker för att få ut sin pro-
dukt/tjänst på marknaden och att framgångsrikt tillfredsställa behoven i de valda målgrupper-
na.52  
 
Entreprenöriell marknadsföring kan ofta karaktäriseras av entreprenören och har därmed en 
tendens att vara planlös, informell, ostrukturerad, spontan och anpassad till bransch-
/marknadsnormer.53  
 

43 Hisrich, (1992) 
44 Stokes, (2000)  
45 Bjerke & Hultman, (2002) 
46 Hisrich, (1992)  
47 Collinson & Shaw, (2001) 
48 Carson et al (1995) 
49 Timmons, (2002) 
50 Morris, Schindehutte & LaFogre, (2002) 
51 Bjerke & Hultman, (2002) 
52 Collinson & Shaw (2001) 
53 Carson & Gilmore, (2000b) 
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I ”Entrepreneurial Marketing: A Construct for Integrating Emerging Entrepreneurship and 
Marketing Perspectives” framställer Morris et al entreprenöriell marknadsföring som en 
struktur för att uppfatta marknadsföring i en tidsperiod, som karaktäriseras av förändring, 
mångfald, kaos, inkonsekvens och minskande resurser. En tidsperiod som kommer att upp-
träda olika under företagets livscykel. Den sammanför nya utvecklingsaspekter i marknadsfö-
ringsteori och praktik med utvecklingsaspekterna inom entreprenörskapsområdet till en mer 
omfattande struktur. Författarna definierar entreprenöriell marknadsföring som den proaktiva 
identifieringen och exploateringen av möjligheter för att förvärva lönsamma kunder genom 
innovativa synsätt till riskförvaltning, resursinflytande och värdeskapande.54 
 
David Stokes finner i en studie om entreprenöriell marknadsföring att framgångsrika entre-
prenörer ofta marknadsför på ett sätt som motsäger traditionella marknadsföringsmodeller. 
Han menar bl.a. att entreprenörer ofta fokuserar på produkten/tjänsten först och kundernas 
behov i andra hand. Vidare förklarar Stokes att entreprenörer ofta förlitar sig på ”word-of-
mouth” istället för den mer kontrollerbara och integrerade marknadsföringsmixen och skriver 
i sin studie att entreprenören istället för att satsa på forskningsstrategier samlar information 
via informella nätverk.55 
 

3.2.1 Fyra centrala delar av entreprenöriell marknadsföring 
 

3.2.1.1 Standardläroböckers marknadsföringsteorier 
 

Kotler definierar markandsföring som: 
 

”A social and managerial process by which individuals and groups obtain what 
they need and want through creating and exchanging products and value with oth-
ers”. 56 
 

Marknadsföring är enligt denna beskrivning ett sätt att styra marknaden. Detta sker genom att 
skapa utbyten mellan marknadens aktörer med avsikt att tillfredsställa mänskliga behov och 
önskemål. 57  
 
Det finns många olika marknadsföringsteorier. En av de mest omtalade är teorin om de fyra 
p:na eller marknadsmixen. Den består av alla de taktiska och kontrollerbara verktyg vilka kan 
användas av marknadsföraren i dennes arbete att påverka marknaden. De fyra p:na brukas 
som konkurrensmedel för att nå önskad respons på marknaden. De är: 
 

• Produkt – allt som ges ut på marknaden för användning eller konsumtion.  
• Pris – den summa pengar som tas i betalning för en vara eller en tjänst.  
• Plats – det företaget gör för att göra varan tillgänglig för målgruppen, dvs. distribut-

ionskanaler, lager, transport etcetera 
• Påverkan – kommunikation av varan eller tjänstens fördelar till målgruppen som får 

dem till ett köpbeslut. 58 
 

54 Morris, Schindehutte & LaFogre, (2002)  
55 Stokes, (2000)  
56 Kotler et al (2001 s 5) 
57 Kotler et al, (2001) 
58 Kotler et al, (2001) 
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De två första elementen i marknadsmixen står i direkt samband med vad det är företaget er-
bjuder sina kunder. De två sistnämnda handlar om marknadskontakten. Det handlar både om 
den fysiska, geografiska kontakten och om den psykologiska, ”argumentinriktade” kontakten. 
Teorin om de fyra p:na säger inte hur marknadsföraren ska gå till väga och inte heller hur 
mycket som ska satsas på varje konkurrensmedel. Det finns heller ingen förklaring till hur de 
bäst kombineras, även om det är just det som är det verkligt viktiga. Det finns en idealisk 
marknadsmix för varje given marknadssituation. När denna kombineras bör hänsyn tas till 
följande aspekter: 
 

• Hur mycket resurser ska satsas på varje konkurrensmedel? 
• Hur ska varje konkurrensmedel användas? 
• När ska de användas? 
• Hur ska de samordnas så att alla åtgärder förmedlar samma budskap?59 

 
Trots att de marknadsföringsteorier som dominerar litteraturen främst utgår från bytesper-
spektivet har det vuxit fram en ny inställning som är mer fokuserad på kunden. Detta har 
kommit att kallas relationsmarknadsföring. En grundläggande kritik mot teorin om de fyra 
p:na är att den representerar säljarens och inte köparens tankegångar. Robert Lauterborn före-
slår att säljaren istället borde arbeta med 4C innan denne övergår till de fyra p:na. De fyra 
c:na är: 
 

• Customer value – istället för produkt 
• Customer costs – istället för pris 
• Convenience – istället för plats 
• Communication – istället för påverkan 

 
Lauterborn menar att när de fyra c:na använts för målgruppen blir det sedan mycket lättare att 
fastställa de fyra p:na.60 Även Kotler uppmanar till en mer modernare tolkning som sätter 
kundens behov och belåtenhet i centrum.61  
 
Relationsmarknadsföringen markerar ett tydligt paradigmskifte inom marknadsföringen. Ste-
get har tagits ifrån att bara tänka utifrån konkurrens och konflikter till att övergå till att tänka i 
banor av ömsesidigt beroende och samarbete. Relationsmarknadsföringen kännetecknas av 
fokus på partner och kunder istället för på företagets produkter. Det läggs mer kraft på att be-
hålla kunder än att skaffa nya och det handlar mer om att lyssna och lära än om att prata. Att 
företag övergår mer och mer till relationsmarknadsföring innebär inte att de slutar att arbeta 
med transaktionsmarknadsföring. Flertalet företag använder en kombination av båda. Ett före-
tag med många kunder använder transaktionsmarknadsföring mer än ett företag med färre 
kunder som istället använder en högre grad av relationsmarknadsföring. 62 
 
Markandsföringsplaneringsprocessen består enligt Kotler av fyra steg (fig.1). Dessa är analys, 
planering, implementering och kontroll.  
 
 
 

59 Albertsson & Lundqvist (1997) 
60 Lauterborn (2003) 
61 Kotler, (2003) 
62 Kotler, (2003) 
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Figur 1Marknadsföringsplaneringsprocessen 63 

 
 
Första steget analys inleds med en komplett analys av företagets situation. Detta innebär att 
finna de attraktiva möjligheterna och undvika hoten. Vidare måste företagets styrkor och 
svagheter fastställas och även nuvarande och möjliga markandsföringsaktioner. När det som 
ska marknadsföras är definierat gäller det att tänka ut vilka strategier som bäst passar ändamå-
let. Nästa del i denna process är att bestämma vilken målgrupp som har störst intresse av före-
tagets produkt. Det gäller även att ifrågasätta varför målgruppen skulle vilja ha den, dvs. att 
fastställa målgruppens behov. I detta stadium är det även viktigt att se till verksamhetens 
svagheter och vilka konkurrenterna är på marknaden.  
 
I nästa steg, som är planering, gäller det att bestämma vad företaget vill göra med varje affär-
senhet. Att noga utarbeta en strategisk plan är viktigt för att ha möjlighet att utföra en effektiv 
marknadsföring och nå upp till de mål företaget satt upp. Marknadsförings-, produkt- eller 
märkesplaner är centrala i detta steg. Vad vill företaget uppnå med marknadsföring och vilka 
metoder kan användas för detta? 
 
I det tredje steget, implementering, sätts planen i verket och marknadsföringen genomförs. I 
detta stadium utförs aktiviteter som ska leda företaget mot de uppsatta målsättningarna.  
 
I det sista och fjärde steget i denna process sker uppföljning och utvärdering. Det är viktigt att 
utvärdera den marknadsföring som gjorts och resultaten av den för att bedöma framgångsfak-
torn. Resultaten mäts genom att analysera vilka mål som uppnåtts. Denna utvärdering ligger 
sedan till grund för framtida marknadsföringsprocesser.64 
 

3.2.1.2 Nätverksmarknadsföring 
 

Collinson och Shaw skriver att entreprenöriell marknadsföring karaktäriseras av en känslighet 
för marknaden och av en skenbart intuitiv förmåga att förutse förändringar i kundernas efter-
frågan. P.g.a. detta är förmågan att samla relevant marknadsinformation dagligen absolut 
nödvändigt för den entreprenöriella marknadsföraren för att uppnå de organisatoriska målen.65 
Flera andra författare menar på samma sätt att marknaden i framtiden kommer att karakterise-
ras av konstant förändring. Det entreprenöriella företaget kommer att vara begränsat av brist-
fälliga resurser och det kommer enbart att finnas små marginaler för misstag och avvikelser. 

63 Kotler et al (2001)  
64 Kotler et al, (2001) 
65 Collinson & Shaw, (2001)  
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Det finns därför ett behov av metoder som passar den entreprenöriella organisationens ovan-
liga situation och karaktär och som kan hjälpa entreprenören med beslutsfattande. Att använda 
sitt personliga nätverk erbjuder således en möjlig entreprenöriell lösning.66 
 
Enligt O’Donnell et al finns det två kategorier av entreprenöriella nätverk; interorganisato-
riska nätverk och entreprenörens personliga nätverk.67 Alternativt kan de två kategorierna 
kallas formella och informella.68 Interorganisatoriska nätverk består i sin tur av horisontella 
och vertikala nätverk. I vertikala nätverk ingår medlemmarna i distributionskedjan från leve-
rantörer till de slutliga användarna.69 Horisontella nätverk är nätverk mellan företagen inom 
samma bransch70 eller mer specifikt mellan verkliga eller potentiella konkurrenter.71 Skillna-
den mellan de interorganisatoriska nätverken och entreprenörens personliga nätverk är att i 
det personliga nätverket är ”aktörerna” informellt sammanlänkade medan aktörerna i ett inter-
organisatoriskt nätverk är företag som är formellt sammankopplade. Många forskare menar 
dock att t.ex. kunder kan ingå i båda och vissa forskare påstår att begreppen inte bör skiljas.72 
 
Peterson och Rondstadt skriver att det är en allmän uppfattning att entreprenörer lägger stor 
vikt vid att träffa och prata med människor. Detta leder dem till övertygelsen att det är minst 
lika viktigt med ”business know who” som det är med ”business know how”.73 
 
Gilmore och Carson definierar ett nätverk som:  
 

”A collection of individuals who may or may not know each other and who, in 
some way contribute something to the entrepreneur, either passively, reactively or 
proactively whether specifically elicited or not.”74 

 
Flera författare beskriver det entreprenöriella företagets situation som tyngd av begränsade 
resurser och bristfällig tid.75 Forskning visar att entreprenören oftast har begränsade finansi-
ella resurser och för stora tidsbegränsningar för att engagera sig i marknadsforskning. Entre-
prenören har därför av denna anledning utomordentlig användning av sina nätverk. Relationer 
med inköpare, leverantörer och andra i värdekedjan och i den direkta mikromiljön är särskilt 
viktiga. Dessa används för att identifiera vilken information, inom en konstant föränderlig 
miljö, som är relevant för företagets framgång och som därför regelbundet måste hämtas och 
undersökas.76 I detta sammanhang är förmågor kopplade till att skapa och utnyttja nätverk 
mycket viktiga. Hela nätverksområdet och hur det hanteras är centralt i entreprenöriell mark-
nadsföringslitteratur, både teoretiskt och praktiskt.77  
 
Den individuella entreprenören spelar en central roll i skapandet av formella och informella 
relationer till människor i omgivningen. Detta är människor som är eller eventuellt kan 
komma att bli viktiga medhjälpare för att nå företagets utvecklings- och tillväxtambitioner. 

66 Dubini och Aldrich, (1991); Johannisson (1990)  
67 O’Donnel et al, (2001) 
68 Johannisson, (2001) 
69 Achrol, (1997)  
70 Elg & Johansson, (1996) 
71 Piercy & Cravens, (1995) 
72 O’Donnel et al, (2001) 
73 Peterson & Rondstadt, (1986) 
74 Gilmore & Carson, (1999 s 32) 
75 Hill & McGowan, (1999) 
76 Collinsson & Shaw, (2001) 
77 Collinsson & Shaw, (2001) 
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Entreprenörens unika nätverk är en ogripbar tillgång. Värdet i detta är i sig självt placerat i 
individen och i det personliga sätt som entreprenören vårdar och utvecklar relationer.78 Enligt 
Carson et al föredrar framgångsrika entreprenörer informella informationsinsamlingsmetoder 
framför formella.79 
 
Entreprenören befinner sig ofta nära sina kunder, sin marknad och sin personal. På grund av 
detta kan denne få tillgång till nödvändig, lämplig och billig marknadsinformation.80 Det nät-
verk som entreprenören och företaget verkar inom har visat sig förse entreprenören med riktig 
information och riktiga råd, som kan användas till att fatta marknadsbeslut och utvärdera vali-
diteten av dessa beslut. T.ex. kan entreprenöriella företag använda information om kunder 
som de fått från olika nätverk till att förbättra prissättningsstrukturer och skräddarsy kommu-
nikationen.81  
 
En situation som belyser hur dessa nätverk bidrar till marknadsföringseffektiviteten i entre-
prenöriella företag är när brist på information och kunskap finns. Sådana företag använder 
privata kontaktnät för att förse dem med marknadsinformationen de behöver för att vidareut-
veckla företaget genom hela den entreprenöriella processen.82 Ett annat skäl relaterar till den 
begränsade tid och de begränsade resurser som entreprenörer och entreprenöriella företag har 
tillgång till. Eftersom entreprenörer sällan har tid, resurser eller lust att köpa marknadsunder-
sökningsrapporter eller söka råd hos företagsrådgivare samlar de ofta marknadsinformation 
från sina personliga nätverk. I normala fall sker detta när de uträttar andra ärenden, t.ex. att 
upprätthålla förbindelser med leverantörer.83 
 
För många entreprenörer utgörs marknadsavkänningen av regelbundna samtal som de har med 
människor i den dagliga verksamheten där de uppdateras om förhållanden och förändringar på 
marknaden. En viktig upptäckt i relation till detta är att den information och de råd som entre-
prenörer får genom sina nätverk är tillförlitlig och pålitlig och utifrån den kan entreprenören 
agera och fatta beslut.84 En viktig anledning till detta är att individer som förser entreprenören 
med information och råd har visat sig dela mer än en bidragsgivande relation med entreprenö-
ren och/eller deras företag. Vanligtvis delar de inte bara information och råd utan även vän-
skap och tillit. När entreprenörer delar denna typ av mångfaldig relation, förses de inte bara 
med regelbunden tillgång till marknadsinformation och råd. De får också information de litar 
på och som de därmed inte behöver utvärdera.85 Sådana nära relationer hjälper entreprenören 
att fatta mer välinformerade beslut86 Stokes et al anser rent av att förmågan att samla in och 
använda information på detta sätt är en nödvändig fördel gentemot större företag87 
 
Forskning har visat att nätverk bidrar till entreprenörens beslut kring produkt, pris och påver-
kan eller customer value, customer cost och communication. Genom att få tillträde till mark-
nadsinformation från sina personliga nätverk kan entreprenörer hålla sig uppdaterade och 
identifiera marknadsmöjligheter och reagera innovativt på dessa. Detta involverar ofta utveck-
landet och introduktionen av nya produkter. När väl efterfrågan av produkten eller tjänsten är 

78 Hill & McGowan, (1999) 
79 Carson et al, (1995)  
80 Crick, (2004)  
81 O’Donnel & Cummins, (1999); Shaw, (1998) 
82 Carson et al, (1995) 
83 Collinson & Shaw, (2001) 
84 Hill och McGowan, (1997) 
85 Collinson och Shaw, (2001)  
86 Crick, (2004)  
87 Stokes, Fitschew & Blackburn, (1997)  
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etablerad av en entreprenör har forskning visat att genom att utveckla och stödja informella 
relationer till kunden, kan produkter kontinuerligt förnyas och modifieras för att garantera att 
det ständigt möter de behov, önskningar och krav som kunderna har.88 
 

3.2.1.3 Kompetensmarknadsföring  
 

Carson och Gilmore menar att kompetensmarknadsföring innebär användandet av medfödda 
och inlärda färdigheter för att marknadsföra.89 Definitionen av inlärda kompetenser innefattar 
enligt Jocumsen de som förvärvats på något formellt sätt genom utbildning och representerar 
färdigheter som med lätthet kan mätas och fastställas, medan medfödda kompetenser definie-
ras som de karakteristiska beteenden och tankegångar som generellt förvärvas utanför skolan 
och utan träning.90 
 
Småföretag har enligt Carson unika egenskaper som differentierar dem från större företag 
avseende sedvanlig marknadsföring.91 Dessa kännemärken kan enligt Carson och Gilmore 
bestämmas utifrån entreprenörens egna kännetecken och beteende samt även utifrån storleken 
och vilket skede av utveckling företaget befinner sig. Författarna menar att entreprenören 
måste lita på sin förmåga att utveckla lämpliga kompetenser inom marknadsföring eftersom 
de oftast är begränsade och entreprenören har bristande resurser. De menar att dessa kompe-
tenser både är egenskaper och färdigheter92 
 
Ledningskompetenser utvecklas i takt med att företaget gör framsteg och påverkas av den 
bransch där företaget är verksamt. Denna utveckling är en ständigt pågående lärandeprocess 
där entreprenören skaffar sig ny kunskap och nya färdigheter. Småföretag behöver anpassa 
kompetenser, resurser och färdigheter till den ständigt föränderliga miljön. Enligt Carson och 
Gilmore finns det fyra kärnkompetenser, nämligen kunskap, erfarenhet, omdöme och kom-
munikation. Det är kombinationen av dessa fyra som tillsammans med sunt förnuft utgör ”ex-
periential learning”, vilket är kompetensgrunden för sund entreprenöriell marknadsföring. De 
fyra kompetenserna kan utvecklas med tiden genom erfarenheter av beslutsfattande inom 
marknadsföring (se figur 2). Detta är inte formellt lärande, utan lärande genom att uppleva 
påfrestningarna, prövningarna, och toppar och bottnar i konkurrenskraftiga ledningsbeslut 
inom marknaden. Det är förmågan, graden och hastigheten i vilken ”experiential learning” 
kan åstadkommas som är avgörande för lyckade marknadsföringsbeslut. Teorin om ”experi-
ential learning” eller ”EL” bygger på relationen mellan kunskap och medveten utveckling och 
att lära sig genom erfarenheter.93 
 
Jocumsen har till sin artikel ”How do small business managers make strategic decisions?” 
genomfört en studie där flera chefer/entreprenörer/experter intervjuats. I studien skiljer 
Jocumsen mellan medfödda och inlärda kompetenser. Under inlärda kompetenser lyftes ter-
merna praktisk och formell ofta fram av respondenterna, när de beskrev hur beslut avseende 
strategisk marknadsföring fattas i små företag. Vidare omnämndes användningen av analy-
tiska verktyg och metoder. Under medfödda kompetenser, nämnde samtliga respondenter de 
viktiga rollerna intuition, instinkt och magkänsla i småföretags strategiska marknadsförings-
beslut. Förmågan att se bortom siffrorna för att finna vad som verkligen händer nämndes 

88 Collinson & Shaw, (2001)  
89 Carson & Gilmore, (2000a) 
90 Jocumsen,  (2004)  
91 Carson, (1990)  
92 Carson & Gilmore, (2000b)    
93 Carson & Gilmore, (2000b) 
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också. Känslorollen lyftes fram, likaså rollen av tidigare befästa närmanden till beslutsfat-
tande. En respondent observerade att småföretagsledare kanske inte fortsätter med 
större/betydande beslut om det inte ”känns rätt”.94  
 
Carson och Gilmore menar att markanadsföringsarbetet kan delas in i två delar eller kompe-
tenser; analytiska och kreativa.95 Analytiska kompetenser består enligt Richard av allt som 
krävs för att tyda insamlad marknadsföringsdata så att resultaten av studien blir något att 
agera efter. Han menar att det i viss mån går att träna sig till denna egenskap även om det hu-
vudsakligen är medfödda färdigheter som denna kompetens består av. Han förklarar även att 
det finns en annan dimension av marknadsföringsarbetet som inte kan läras in, nämligen krea-
tiv problemlösning.96  
 
Kunskap innefattar förståelse för de specifika detaljer och behov som arbetet kräver, vilket 
omfattar bl.a. företagets marknad, konkurrenter och kundsegment. Särskilt viktigt är förståelse 
för de processer och aktiviteter som krävs för framgångsrik integrering av företagets ansvar. 
Marknadsföringskunskap innefattar enligt Carson och Gilmore kunskap om marknaden, kun-
skap om vilka hot konkurrenterna utgör, kunskap om källor och nätverk inom marknaden 
samt kunskap om företagets styrkor och möjligheter97 
 
Det finns två typer av kompetenser; bred och djup. Den djupa kommer av att entreprenören 
arbetar inom samma område en längre period och får detaljerad förståelse för specifika led-
ningsuppgifter och specifikt ansvar. Carson och Gilmore visar att ur ett marknadsföringsper-
spektiv kan detta vara att hantera förändringar inom marknaden och konkurrenterna. Den 
breda kompetensen är viktig eftersom den innebär att överföra tidigare erfarenheter till nya 
situationer vilket bidrar till utvecklingen av personens samlade prestation. Detta kan stimule-
ras genom att ta tillvara på möjligheter att experimentera och prova på nya saker.98 
 
Kommunikationskompetensen som är en av byggstenarna i ”experiential learning” handlar 
om att veta vilka kommunikationer som fungerar bäst; vilken betoning som ska ges, när och 
till vilka åhörare samt hur information samlas in från viktiga källor.99  
 
Den sista byggstenen i ”experiential learning”, omdömeskompetensen, bestäms av förmågan 
att föra samman de tre andra kompetenserna, dvs. kunskap, erfarenhet och kommunikation, 
för att bedöma vilket beslut som är lämpligast att fatta under dessa omständigheter.100 
 
Teorin om ”experiential learning” bygger på att vad individen lär sig i en situation kommer att 
bli ett instrument för att förstå och effektivt hantera situationer i framtiden och illustreras i 
figuren nedan. Carson och Gilmore har anpassat Dewy's modell från 1938 för att illustrera 
kärnkonceptet ”upplevelsebaserat lärande”.101 (se figur 2) 
 
 
 
 

94 Jocumsen, (2004)  
95 Carson & Gilmore, (2000a)  
96 Richard, (1994) 
97 Carson & Gilmore, (2000b)    
98 Carson & Gilmore, (2000b)  
99 Carson & Gilmore, (2000b) 
100 Carson & Gilmore, (2000b) 
101 Carson & Gilmore, (2000b) 
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Figur 2 Experiential Learning102 

 

 
K står för knowledge 
som betyder kunskap 
 
E står för experience 
som betyder erfarenhet 
 
C står för communicat-
ion som betyder kom-
munikation 
 
J står för judgement 
som betyder omdöme 
 
 
 

 

3.2.1.4 Innovativ marknadsföring 
 

”The principle of innovative marketing requires that the company continuously 
seeks real product and marketing improvements. The company that overlooks 
new and better ways to do things will eventually lose customers to another com-
pany that has found a better way. “103 

 
Den litteratur som berör innovation i småföretag är ofta helt inriktad på produktinnovation. 
Författarna till denna litteratur tar för givet att det är inom detta område de flesta småföreta-
gare är innovativa. Det är sant att många småföretag visar upp en hög grad av produktinnovat-
ion eftersom många av dessa företag är byggda på en ny och innovativ produkt eller tjänst och 
denna typ av innovation är lätt att identifiera. Carson och Gilmore menar dock att småföreta-
gens produkter i många fall är marginellt differentierade från konkurrenterna och att en stor 
del av produktinnovationen bygger på svar eller reaktioner på kundernas behov. 104 
 
Innovativ marknadsföring är inte enbart inriktad på produktinnovation utan täcker hela 
spektrumet av marknadsföringsaktiviteter inom företaget. Det kan innebära att företaget 
mycket väl kan vara mer innovativt i andra aspekter av marknadsföring än avseende produk-
ten. Den innovativa marknadsföringen drivs av flera faktorer i företaget. Småföretagens ka-
raktär och begränsningar gör att entreprenören inte kan ägna sig åt omfattande och dyra 
marknadsföringsprogram. Detta tillsammans med det faktum att denne inte differentierar före-
taget mycket i förhållande till konkurrenter gör att entreprenören måste agera innovativt i 
marknadsföringen. 105 
 
Bonoma menar att marknadsförare måste försvaga företagsstrukturer och företagsprocesser 
för att kunna genomföra innovativa marknadsföringsåtgärder. Han menar vidare att företag 
lätt förlitar sig på vältestade riktlinjer, tumregler och bestämda antaganden som fungerar bra 
under givna omvärldsförhållanden. Någorlunda säkra förhållanden tillåter marknadsföraren att 

102 Carson & Gilmore, (2000b)    
103 Kotler et al, (2001 s 61) 
104 Carson & Gilmore, (2000a) 
105 Carson & Gilmore, (2000a) 
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bygga upp strukturer som förstärker användbara vanor och rutiner och som hjälper till att för-
säkra jämnheten i kvalitet, kostnad och servicegrad. Marknadsförare har en tendens att fort-
sätta vara lojala mot dessa ”gamla” riktlinjer och antaganden även när grundläggande föränd-
ringar dyker upp i den externa miljön. Bonoma menar att när sådana förändringar sker i före-
tagets externa miljö kan marknadsföringsrutinerna därför hindra utvecklingen av företaget. 
Han menar vidare att dessa rutiner kan påverka företaget negativt om marknadsförarna inte 
vänder och vrider lite på reglerna, arbetar runt budgeten, hämtar resurser både i företaget och 
utanför, samt om inte innovativa metoder utvecklas för att behålla nyckeldata som i annat fall 
inte skulle vara tillgängliga.106  
 
Precis som Bomona menar Aitchison att “innovation is all about doing something the way it's 
never been done before, in order to get the kind of business return that you've never got be-
fore”. 107 Han menar att det inte går att vara effektiv i marknadsföringen utan att vara kreativ.  
 

3.2.2 En modell av småföretags marknadsföring  
 

Entreprenöriell marknadsföring handlar främst om att anpassa marknadsföringen så att den 
passar små företag och att erkänna den troligtvis centrala del entreprenören kommer att ha i 
marknadsföringsaktiviteterna.108 Carson och Gilmore har utefter dessa fyra hörnstenar valt att 
illustrera småföretagets unika marknadsföringsprocess i en modell. 
 
Den modell som visas nedan är en resultatinriktad modell av småföretags marknadsföring. 
Den är en blandning av ovan nämnda hörnstenar; teorier om marknadsföring i läroböcker, 
kompetensmarknadsföring, nätverksmarknadsföring och innovativ marknadsföring.  
 
Figur 3 Modell för marknadsföring i småföretag.109 

 
 
 
Dessa olika marknadsföringssynsätt är baserade på föreställningen att alla småföretags mark-
nadsföring görs i ett unikt sammanhang och vetskapen om dessa sammanhang måste noggrant 
tas med i beräkningen. Detta gäller speciellt vetskapen om att småföretagaren, d v s entrepre-
nören, ofta har begränsade resurser. Även entreprenörens inneboende och medfödda karaktär 

106 Bomona (1986) 
107 Aitchinson (2003) 
108 Stokes (2000)  
109 Carson & Gilmore (2000a) 
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avseende marknadsföring och beslutfattande måste också tas med i beräkningen. Den bransch 
som företaget verkar inom påverkar också detta sammanhang.  
 
Modellen kräver att småföretagaren antar ett erfarenhetsbaserat verklighetsperspektiv på 
marknadsföring. Modellen representerar hur marknadsföring görs snarare än vad marknadsfö-
ring är. Detta menar Carson och Gilmore är jämställbart med sättet som entreprenörer i små-
företag tänker, speciellt när det gäller hur de gör affärer.  
 

3.2.2.1 Modellens dimensioner 
 

Dessa synsätt både reflekterar kring och bidrar till småföretags marknadsföring och är som 
ovan nämnts: 
 

• Standardläroboksmarknadsföring 
• Nätverksmarknadsföring 
• Kompetensmarknadsföring  
• Innovativ marknadsföring 

 
Carson och Gilmore menar att dessa tillsammans bidrar till hur entreprenören tänker i sitt eget 
”marknadsföringssammanhang”.  
 
Alla dessa delar handlar visserligen om marknadsföring, men de kommer alla att genomföras 
som en del av det vardagliga sätt som entreprenören gör affärer och fattar sina beslut. Så alla 
marknadsföringsaspekter måste beaktas i ett bredare omfång - det som rör hela företagets be-
slutsfattande lika mycket som det rör just marknadsföringsbeslutet. Detta p.g.a. att småföreta-
garen har begränsade resurser. Småföretagen har inte en särskild budget som gäller enbart 
marknadsföringen, vilket är vanligt i större företag, utan de begränsade ekonomiska resurser-
na måste räcka till alla satsningar i alla aspekter av företaget. Småföretagarens marknadsfö-
ringsbeslut påverkar företaget i större utsträckning. Företagarna har inte råd med en misslyck-
ad markandsföringssatsning, t.ex. en annons som inte får genomslagskraft.  
 
När det gäller standardläroboksmarknadsföringsteorier, t.ex. de fyra p:na måste entreprenö-
ren/småföretagen känna att teorin har relevans annars kommer denne inte bry sig om den. 
Carson och Gilmore menar att marknadsföringsaktiviteter i småföretag alltid kommer att vara 
pragmatiska, praktiska och relevanta för företaget. De teorier som inte möter dessa villkor är 
av oerhört lite värde för dem. Om entreprenörernas marknadsföring möter kriterierna i läro-
böckerna bryr de sig inte om, utan det som betyder något är det intuitiva utförandet. Många av 
marknadsföringsmodellerna är komplexa och omfattande samt passar inte med sättet som ent-
reprenören gör affärer. Entreprenören kommer att ta till sig de teorier som passar sättet denne 
gör affärer. Entreprenören kommer att förenkla och anpassa modellerna till företagets situat-
ion och även anpassa dem till sina egna förutsättningar.  
 
Kompetensmarknadsföring innebär att använda medfödda och inlärda färdigheter när mark-
nadsföringsinsatser görs. Många entreprenörer och småföretagare anser att de inte har så 
mycket att tillföra när det gäller marknadsföring. Detta anser Carson och Gilmore beror på 
entreprenörernas tidigare intressen och bakgrund. Författarna menar att de flesta entreprenö-
rerna istället kommer att tillföra teknisk kompetens till företaget. Vidare kommer alla att lära 
sig av erfarenheter på vägen fram och denna kompetens kommer på så sätt att utvecklas natur-
ligt. En entreprenör kan använda erfarenhetsinlärning proaktivt och på ett snabbt sätt genom 
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att koncentrera sig på att utveckla sin erfarenhetsinlärning och därmed sin kompetensmark-
nadsföring, vilket i sin tur kommer att stärka företagets marknadsföringseffektivitet.  
 
Nätverk är mycket användbart för entreprenörer i småföretag. I huvudsak för att det är en vä-
sentlig del i deras sätt att göra affärer. Det behöver med andra ord inte bli konstruerat och 
planlagt. Det ses inte som en uppgift som måste lösas utan det är helt enkelt en naturlig del i 
varje dags affärsaktivitet och händer i varje fall. Carson och Gilmore menar att alla entrepre-
nörer använder nätverk i någon form. Eftersom nätverkande är en naturlig dimension av ent-
reprenöriell småföretagsaktivitet representerar detta en betydelsefull styrka i marknadsfö-
ringssyfte. Eftersom småföretagen ständigt är nära sina kunder blir marknadsföringsaspekter 
som relationer och kommunikation viktiga.    
 
Innovativ marknadsföring berör mycket mer än produktinnovation. Detta innebär att hela 
spektrat av marknadsföring inbegrips. Carson och Gilmore menar att småföretag behöver vara 
innovativa i marknadsföringen, eftersom de oftast inte skiljer sig så mycket från konkurrenter. 
Deras begränsade resurser gör att de inte kan genomföra stora marknadsföringsprogram.  
 
Enligt Carson och Gilmore används de tre sistnämnda dimensionerna av småföretags mark-
nadsföring, dvs. nätverkande, kompetenser och innovation, naturligt. Dessa bidrar till den 
fjärde dimensionen som handlar om hur marknadsföringsmodeller och teorier anpassas för att 
passa småföretagets unika karaktär. Denna karaktär påverkas av bransch- och marknadsnor-
mer och även av var i livscykeln som företaget befinner sig. Detta resulterar sedan i mark-
nadsföringsaktiviteter som kan beskrivas som marknadsföring i sitt sammanhang för småföre-
tag.   

 
3.3 Sammanfattning av vår teoretiska referensram 
 

Än idag finns det ingen entydig definition av begreppet entreprenör, men det finns idag viss 
kunskap om de personliga egenskaper entreprenören besitter. Landström omnämner bl.a. att 
många entreprenörer har föräldrar som också är eller har varit entreprenörer och att de flesta 
företag startats av män. Entreprenören kan förklaras som en person som agerar istället för att 
reagera. Entreprenören och entreprenörskapet är allt mer aktuella delar ur företags- och sam-
hällsperspektiv eftersom de har stor inverkan på ekonomin och bidrar till fler arbetstillfällen. 
Flera författare har förklarat att entreprenören är den huvudsakliga aktören i skapandet av 
förändring.  
 
Entreprenören marknadsför ofta på ett sätt som motsäger traditionella marknadsföringsmo-
deller. David Stokes föreslår bl.a. att entreprenörer ofta fokuserar på produkten/tjänsten först 
och kundens behov i andra hand. Entreprenöriell marknadsföring kan ofta karaktäriseras av 
entreprenören och har därmed en tendens att vara planlös, informell, ostrukturerad, spontan 
och anpassad till bransch och marknadsnormer. 
 
Vi har i vår studie fokuserat på fyra centrala delar av marknadsföring, nämligen standardläro-
böckers marknadsföringsteorier, användandet av nätverk, kompetensmarknadsföring och in-
novativ marknadsföring. I kapitlet om standardläroböckers marknadsföringsteorier tas de fyra 
p:na och de fyra c:na samt marknadsföringsprocessen upp. I kapitlet om användandet av nät-
verk tar vi upp vikten av nätverk för entreprenörer. Entreprenörens förmåga att utnyttja nät-
verken är en ogripbar tillgång. Enligt Carson och Gilmore föredrar entreprenörer informella 
nätverk framför formella. Detta kapitel beskriver även entreprenörens närhet till kunder, 
marknad och personal. Kompetensmarknadsföring beskriver användandet av medfödda och 
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inlärda färdigheter för att kunna marknadsföra. Marknadsföringskunskap innefattar enligt 
Carson och Gilmore kunskap kring den egna marknaden, kunskap om vilka hot konkurrenter-
na utgör, kunskap om källor och nätverk inom marknaden och kunskap om företagets styrkor 
och möjligheter. Det finns två typer av kompetenser; bred och djup. Innovativ marknadsföring 
är inte enbart inriktad på produktinnovation. Det kan innebära att företaget mycket väl kan 
vara mer innovativt i andra aspekter av marknadsföring än runt produkten. Den innovativa 
marknadsföringen drivs av flera faktorer i företaget. 
 
Entreprenöriell marknadsföring handlar främst om att anpassa marknadsföringen så att den 
passar små företag och att erkänna den troligtvis centrala del entreprenören kommer att ha i 
marknadsföringsaktiviteterna. Carson och Gilmore har utifrån de fyra hörnstenarna, standard-
läroböckers marknadsföringsteorier, nätverksmarknadsföring, kompetensmarknadsföring och 
innovativ marknadsföring, utformat en modell. Den representerar hur marknadsföring görs 
snarare än vad marknadsföring är 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras vårt datamaterial som samlats in genom personliga besöksinter-
vjuer.110 Inledningsvis beskrivs varje företag vi besökt kortfattat. Därefter presenteras entre-
prenören och dennes användning av den entreprenöriella marknadsföringens hörnstenar i sitt 
företag. Avslutningsvis tar vi upp det simulerade fallet Text Marker.111 De fem företagen är 
Propolis Data HB, Velocity Technologies AB, Blekingekroppkakan AB, Cajam AB och Båtbo-
laget i Karlskrona AB. 

 
4.1 Propolis Data HB 
 

4.1.1 Företagsfakta 
 

Propolis Data HB startades i november 1989. Det är ett konsultföretag som arbetar inom flera 
olika områden. Företaget arbetar med att effektivisera kundernas rutiner. Propolis Data HB är 
ett litet företag och det finns inga planer på att bli större utan företaget kommer att verka i 
liten skala. 
 
Rickard Jönsson berättar att Propolis Data HB är i en behållandefas eftersom företaget arbetar 
med att bygga långsiktiga kundrelationer. Eftersom Propolis Data HB startade innan IT-vågen 
kom anser Rickard Jönsson att företaget skiljer sig från dagens IT-företag, bl.a. genom att 
dagens IT-företag fokuserar på framtidens möjligheter medan Propolis Data HB lever i nuet 
och arbetar med att lösa dagens problem. Anledningen till detta tror han kan vara att dagens 
unga IT-företag inte reflekterar över att datorn inte är en naturlig del av allas vardag.  
 

4.1.2 Rickard Jönsson 
 

Rickard Jönsson började sin karriär inom databranschen som lärare 1985. Affärsidén uppkom 
när han hjälpte hyresgästsföreningen. Hyresgästsföreningen hade ett par veckor tidigare be-
hövt hjälp med samma problem och kontaktat ett dataföretag som ville ha 2000 kronor för 
tjänsten. När Rickard ett par veckor senare löste samma problem på tio minuter gav hyresgäst-
föreningen honom idén att ta betalt för sin kunskap. Rickard såg möjligheterna med deras 
förslag och hakade på idén. Eftersom han startade företaget redan 1989 fick han ett försprång 
gentemot IT-vågen eftersom han såg de potentiella möjligheterna inom databranschen. Ge-
nom hyresgästsföreningen fick sedan Rickard sina första kunder.  
 
Rickard anser att ordet entreprenör ofta missbrukas. Han vill inte gärna kalla sig själv entre-
prenör. Han har dock många entreprenöriella egenskaper, t.ex. hög social kompetens, han kan 
prata för sig och är förtroendeingivande. Han ser till att synas och nämnas så ofta som möjligt 
delvis genom sin kundbas och delvis genom sina styrelseuppdrag.  
 
 
 
 

110 se appendix 1 & 2 
111 se appendix 3 
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4.1.3 Entreprenöriell marknadsföring 
 

Nedan presenteras olika entreprenöriella marknadsföringsmetoder som Propolis Data HB an-
vänt under de 16 år företaget har varit verksamt. De entreprenöriella marknadsföringsme-
toderna är indelade i de olika kategorierna; standardläroboksmarknadsföring, nätverksmark-
nadsföring, kompetensmarknadsföring och innovativ marknadsföring.  
 

4.1.3.1 Standardläroboksmarknadsföring 
 

Rickard Jönsson reflekterar inte över några marknadsföringsteorier när han fattar marknadsfö-
ringsbeslut. Detta beror huvudsakligen på bristande finansiellt kapital och bristande kunskap. 
Rickard Jönsson förklarar att om det funnits mer kapital hade han förmodligen själv satt sig in 
i marknadsföringsteori eller anlitat någon professionell marknadsförare.  
 
Propolis Data HB:s marknadsföringsprocess skiljer sig från standardläroboksmarknadsfö-
ringsteorins. Personalen utgår från den nya idén istället för att analysera företagets marknad. 
Därefter resoneras det kring vad budgeten tillåter.  
  

4.1.3.2 Nätverksmarknadsföring 
 

Rickard Jönsson har ett brett kontaktnät. Han är bl.a. ordförande i IFK Karlskrona, han sitter i 
Kulturnämnden, han är med i Arbetarkommunens och Rotarys styrelse och han håller även 
föredrag för arbetslösa ungdomar. Han deltar även vid lunchträffar för småföretag. Han berät-
tar att han varje gång byter plats och sätter sig vid ett annat bord. Detta gör han för att skapa 
nya kontakter. Rickard Jönssons nätverk är huvudsakligen informellt och används indirekt för 
att sprida sitt namn och vetskapen om vad hans företag sysslar med.  
 
Rickard Jönsson berättar att han har en spärr som gör att han inte använder sitt nätverk fullt 
ut. Anledningen till detta är att han anser att nätverkande lätt ses som utnyttjande eftersom 
nätverkande handlar om att skaffa information, tips och råd till minsta möjliga kostnad. Han 
är försiktig i användandet av sitt nätverk och tycker att det är viktigt att det dras en tydlig 
gräns mellan nyttjande och utnyttjande. Han menar att om han alltid gör sitt jobb bra kommer 
automatiskt den positiva ryktesspridningen. 
 
Propolis Data HB:s huvudsakliga nätverk är dess kundrelationer. Rickard förklarar att företa-
get i stort sett inte behöver någon marknadsföring eftersom de befintliga kunderna rekom-
menderar Propolis Data HB och företaget får på så sätt nya kunder.     
 

4.1.3.3 Kompetensmarknadsföring 
 

Rickard Jönsson har ingen marknadsföringsutbildning och därmed ingen teorietisk kunskap 
inom området. Det han kan inom marknadsföring har han lärt sig genom erfarenhet under sina 
16 år med Propolis Data HB. Han har inte heller direkt haft behov av att lära sig något inom 
marknadsföring eftersom hans befintliga kunder rekommenderar honom. Av erfarenhet har 
han lärt sig att hans personlighetsdrag är ett av hans starkaste marknadsföringsvapen. Han 
förklarar att det finns många med samma kunskap som han, men att kunderna väljer honom 
tror han beror på att han är förtroendeingivande.  
 
En av de huvudkompetenser/karaktärsdrag som han har störst användning av i marknadsfö-
ringssyfte är sitt omdöme. Han säger att den viktigaste men också den svåraste biten är att 
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snabbt kunna läsa av människor och direkt känna vad kunden ifråga vill ha och vad som pas-
sar deras behov.  
 
Rickard Jönsson anser att han har mer användning av en djup kompetens jämfört med en bred. 
Rickard Jönsson själv har en djup kompetens som han fått genom att arbeta på samma post i 
företaget sedan starten.  
 

 4.2.3.4 Innovativ marknadsföring 
 

Propolis Data HB använder inte mycket marknadsföring och därmed inte heller innovativ 
marknadsföring i så stor utsträckning. Rickard berättar dock att en liten sak som har visat sig 
ge stora resultat är att få kunderna att känna sig högprioriterade. Rickard berättar att när kun-
der bjuds in till demonstrationer lagar Rickard själv maten. Kunderna känner sig då mer spe-
ciella än om det vore en färdigköpt smörgåstårta. När kunderna förstår att Rickard lagat maten 
känner de sig extra viktiga eftersom de ser vilken energi Rickard lagt ner på att få dem att 
känna sig välkomma.  
 

4.2.3.5 Sammanfattning 
 

Propolis Data HB använder främst kompetensmarknadsföring. Även nätverksmarknadsföring 
används i relativt stor utsträckning medan innovativ marknadsföring används i relativt liten 
utsträckning. Företaget använder inte alls standardläroboksmarknadsföringsteorier.   
 

4.1.4 Fallet Text Marker 
 

Rickard Jönsson förklarar att eftersom det står att produkten bedöms kunna sälja i ganska 
stora volymer skulle han kontakta större aktörer. Han nämner bl.a. Maxi. Han säger att han av 
erfarenhet vet att det är svårt att sprida en produkt själv.  
 
Han anser att eftersom produkten är påfyllningsbar och han enbart konkurrerar med försäljare 
av engångspennor skulle han sälja pennan tillsammans med påfyllningspatroner som ett paket. 
Eftersom påfyllningspennan är dyrare än engångspennan används paketet för att kunderna inte 
ska haka upp sig på priset för pennan, utan istället se att det i längden blir billigare.  
 
Han skulle börja bearbeta marknaden först när produkten är tillräckligt utvecklad, dvs. när det 
finns något visa. Han tror att t.ex. Maxi vill se en fungerande produkt innan ett kontrakt un-
dertecknas. Anledningen till detta är att Maxi inte kan jämställas med en riskkapitalist och 
köper en produkt till skillnad från en idé. Han kommer därför att marknadsföra pennan genom 
demonstrationer.  
 
Det viktigaste för att nå en framgångsrik försäljning tror Rickard är marknadsföringen även 
om han är noga med att poängtera att han tycker att det inte borde vara så. Han önskar istället 
att pennans egenskaper skulle vara det viktigaste och att dessa i sig borde locka till sig kunder. 
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4.2 Velocity Technologies AB & Karlskrona Nät AB 
  

4.2.1 Företagsfakta 
 

Velocity Technologies AB erbjuder produkter och tjänster inom affärsområdena bredband, 
säkerhet, CM/intranät samt systemutveckling. Företaget levererar bredband enligt avtal till 
omkring 5 000 privatpersoner och företag i och runt Karlskrona. Dess mål är att vara Karls-
kronas bästa bredbandsleverantör och tillhandahålla kunderna den största valfriheten, dvs. att 
erbjuda kunderna den största möjligheten att välja bland olika abonnemangsformer och an-
slutningsformer.  
 
Karlskrona Nät AB är ett företag inom ”nätbyggarbranschen”. Företaget säljer kapacitet till 
företag som sedan säljer Internetabonnemang.  
 
Nicklas Platow anser att företaget är inne i en expansionsfas. Karlskrona Nät AB säljer kapa-
citet till Velocity Technologies AB. I takt med att Karlskrona Nät AB bygger ut näten växer 
även Velocity Technologies AB eftersom det är Velocity Technologies AB som säljer abon-
nemangen till slutkunderna.  
  

4.2.2 Nickas Platow 
 

Nicklas Platow startade sitt första företag LapPower när han var 20 år. LapPower var ett litet 
dataföretag som sålde hårdvara vid Borgmästarekajen i Karlskrona. Nicklas insåg snart att 
pengarna fanns i att sälja tjänster istället för produkter. Han startade då nsgroup AB 1998, 
som sålde e-handelssystem. När bolaget gick i konkurs 2001 köpte Nicklas konkursboet och 
fortsatte verksamheten under namnet Velocity Technologies AB. När Nicklas såg en möjlig-
het i att bygga ett bredbandsnät fick han starta ytterligare ett bolag Karlskrona Nät AB, ef-
tersom företag i ”nätbyggarbranschen” inte får sälja till slutkunden. 
 
Nicklas har många entreprenöriella egenskaper. Han anser bl.a. att det är viktigt att våga satsa 
och sticka ut hakan även om det ibland kan gå fel. Han berättar också att anledningen till att 
han startade sitt första bolag LapPower var att han som anställd inte kunde förverkliga sina 
idéer. Nicklas anser sig vara en entreprenör. Han har en drivkraft som visas när han får en idé. 
Han ger inte upp förrän han genomfört sin idé och fått den att fungera. Detta visar sig bl.a. 
efter konkursen av nsgroup AB, eftersom han fortsatte med sin idé i ett nytt bolag. Nicklas 
menar att misslyckanden ofta leder till effektiva lärdomar. Han anser att han lärt sig det mesta 
genom sina erfarenheter. 
 

4.2.3 Entreprenöriell marknadsföring 
 

Nedan presenteras olika entreprenöriella marknadsföringsmetoder som Velocity Technologies 
AB använt under de år företaget har varit verksamt. De entreprenöriella marknadsförings-
metoderna är indelade i de olika kategorierna; standardläroboksmarknadsföring, nätverks-
marknadsföring, kompetensmarknadsföring och innovativ marknadsföring.  
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4.2.3.1 Standardläroboksmarknadsföring 
 

Nicklas Platow berättar att han inte reflekterar över några modeller eller teorier gällande 
marknadsföring. Han pratar dock mycket om konkurrensmedel som pris och produkt. När vi 
ber honom förklara hur företagets marknadsföringsprocess ser ut påminner den mycket om 
läroböckernas. Precis som i Kotlers modell börjar processen med en marknadsanalys. Nicklas 
Platow talar om hur viktigt det är att analysera konkurrenterna eftersom det finns många aktö-
rer på marknaden. Han menar att det gäller att finna det företaget gör bättre än konkurrenterna 
för att sedan göra marknadsföringen efter det. I bredbandsbranschen tror Nicklas att kunderna 
bara bryr sig om priset och väljer abonnemang efter det. Med detta i åtanke betonas att företa-
get är billigare än konkurrenterna eller att kunderna erbjuds högre prestanda till samma pris.  
 
I takt med att Karlskrona Nät AB bygger ut näten används direkt marknadsföring i form av 
brevutskick.  
 
Nicklas Platow talar också om synergieffekter i marknadsföringen och menar att desto fler 
ställen företaget syns på desto bättre är det. Mot denna bakgrund ska företaget utöver sina 
tidningsannonser och sin hemsida även prova på radio-, bio- och TV-reklam.  
 

4.2.3.2 Nätverksmarknadsföring 
 

Nicklas Platow använder nätverk i flera olika syften, dels för att bolla sina marknadsförings-
idéer, dels för att skapa ytterligare kontakter. Han säger att folk känner folk som känner folk 
som kan presentera honom för nyckelpersoner. I hans nätverk ingår främst vänner, bekanta 
och branschkollegor. Idébollandet sker mest med vänner eftersom han tror att vännerna är 
mest ärliga. 
 
Att använda sitt nätverk för att få fördelar i form av lägre priser och komma före i kön anser 
Nicklas Platow både är bra och tidsbesparande. 
 
Nicklas Platow avslutade diskussionen med att säga att ”nätverk är en viktig förmåga, som är 
svårt att klara sig utan.” 
 

4.2.3.3 Kompetensmarknadsföring 
 

Nicklas Platow har utöver grundskoleutbildning enbart läst delar av ekonomprogrammet vid 
komvux. Han har dock inte läst marknadsföring och saknar därmed teoretisk kunskap inom 
detta område. Det han har lärt sig kommer alltså från erfarenheter. Han tror inte på medfödda 
kompetenser, utan att alla föds ungefär likadana. Han menar att alla människor formas under 
uppväxten och drar lärdom av livets erfarenheter.  
 
Nicklas Platow tror att hans viktigaste karaktärsdrag i relation till marknadsföring är kreativi-
tet och aggressivitet. Han menar att det är viktigt att våga sticka ut hakan trots att det ibland 
kan gå fel. 
 
Det är enligt Nicklas Platow viktigast att ha en bred kompetens som VD. Det räcker dock inte 
alltid att kunna lite om mycket om det ska gå att lägga sig i. 
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4.2.3.4 Innovativ marknadsföring 
 

Nicklas Platow säger kortfattat att det gäller att vara pang på, rakt ut och utmana konkurren-
terna. Han förklarar att det krävs en ”pitch” och att det inte går att vara mesig. Det är viktigt 
att sticka ut hakan. 
 
Han förklarar att Karlskrona Nät AB inte behöver vara innovativt, eftersom Velocity Techno-
logies AB är en given kund. Velocity Technologies AB i sin tur behöver inte heller vara inno-
vativt, eftersom konsumenterna enbart tittar på pris och kapacitet. 
 

4.2.3.5 Sammanfattning 

 

Velocity Technologies AB lägger störst vikt vid kompetensmarknadsföring eller mer specifikt 
erfarenhet. Nätverksmarknadsföring används i relativt stor utsträckning, och även standard-
läroböckers marknadsföringsteori används, även om den inte reflekteras kring. Minst vikt 
läggs vid innovativ marknadsföring. 
 

4.2.4 Fallet Text Marker 
 

Nicklas Platow inleder med att ifrågasätta produkten och marknaden. Han frågar direkt efter 
en kalkyl och undrar var pengarna finns. Han börjar med att spåna på en målgrupp och kom-
mer fram till skolor, statliga verk och miljömedvetna. Nästa steg är att komma på argumenten 
till varför dessa målgrupper ska köpa pennorna. För företag skulle det kunna vara smidighet 
och för de miljömedvetna att de slipper skräpet. 
 
Nicklas Platow föreslår användandet av direktreklam för att marknadsföra pennan, dvs. att 
skicka pennan istället för en annons. Det krävs en ”try out” och sedan skulle han kontakta 
kunderna. Han skulle även åka runt och visa pennan för t.ex. inköparen på högskolan.  
 
Pennan måste vara färdig innan den marknadsförs p.g.a. att den måste kunna testas. Nicklas 
Platow hade också önskat att pennan hade ”mer” för att försäkra sig om att den skulle sälja. 
Påfyllnadspennan skulle t.ex. kunnat ha en delad patron med flera färger. Återigen påpekar 
Nicklas Platow att det borde ha funnits en kalkyl att tillgå för att se om han kunde tjäna 
pengar på att enbart sälja pennan eller om pengarna låg i påfyllningarna. 
 
Nicklas Platow anser att för att nå en framgångsrik försäljning krävs en kombination av en bra 
produkt och bra marknadsföring. Han menar att det inte går att sälja en bra produkt utan 
marknadsföring, men också att bra marknadsföring inte kan sälja en sämre produkt. 

 
4.3 Blekingekroppkakan AB 
 

4.3.1 Företagsfakta 
 

Olle Landehag startade tillsammans med en vän Blekingekroppkakan sommaren 1997. De 
fick hjälp av ALMI Företagspartner Blekinge AB med starta-eget-bidrag för att få igång verk-
samheten. Han berättar att de började i liten skala på lagret i en butik. Matbutiken Cityhallen 
kom med en förfrågan om butiken fick sälja kroppkakorna i lösvikt. Sedan började fler butiker 
komma med förfrågningar. Det blev för trångt, samtidigt som EU-regler krävde ett godkänt 
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kök för att få sälja via grossister och liknande. Blekingekroppkakan AB tog 1998 över en lo-
kal från ett bageri som gått i konkurs.  
 
I genomsnitt jobbar tre personer på Blekingekroppkakan AB, även om det kan vara fler på 
sommaren och färre vid andra årstider. Företaget har en maxkapacitet på 3600 kroppkakor i 
timmen men tillverkar för närvarande enbart 2500 stycken som mest. Olle Landehag berättar 
att tillverkningen sker efter efterfrågan och att den därmed kan variera kraftigt. 
 
Olle Landehag berättar att företaget är i en andra fas, som kan kallas tillväxtfas. Företaget har 
nya maskiner och han känner att det är först nu som det kan bli riktigt stort.   
 

4.3.2 Olle Landehag 
 

Olle Landehag har i grunden en treårig teknisk gymnasieutbildning. Han startade tillsammans 
med en vän Teknisk Service i slutet på 70-talet, men bara några år senare drunknade hans 
kompanjon i en tragisk olycka och luften gick ur projektet. Olle Landehag studerade pedago-
gik och metodik och påbörjade en tjänst som lärare på Chapmanskolan. Blekingekroppkakan 
AB startade han tillsammans med en vän sommaren 1997. De gjorde detta som en kul idé 
eftersom de hade tid över under sommaren. När idén tog fart sade Olle Landehag upp sig från 
Chapmanskolan och satsade på Blekingekroppkakan AB eftersom han visste att han kunde 
falla tillbaka på sin lärarbehörighet. När företaget startade fanns det ingen affärsplan, utan det 
som finns idag har bara blivit. 
  
När Blekingekroppkakan AB startades började Olle Landehag från noll. Han har utvecklat 
något som började som en kul idé till en fungerande verksamhet. Han förklarar att även om en 
kroppkaka är en enkel produkt finns det mycket runt omkring som gör att det är tufft att starta 
eget, men det gäller att våga göra det ändå. Han anser att det är viktigt att vara lyhörd och ta 
hjälp av rätt folk.  
 

4.3.3 Entreprenöriell marknadsföring 
 

Nedan presenteras olika entreprenöriella marknadsföringsmetoder som Blekingekroppkakan 
AB använt sedan starten 1997. De entreprenöriella marknadsföringsmetoderna är indelade i 
de olika kategorierna; standardläroboksmarknadsföring, nätverksmarknadsföring, kompe-
tensmarknadsföring och innovativ marknadsföring.  
 

4.3.3.1 Standardläroboksmarknadsföring 
 

Olle Landehag använder inte marknadsföringsteori eftersom han saknar kunskap inom detta 
område. Han menar också att det inte behövs som det ser ut nu, men om han skulle göra en 
kampanj skulle han ta hjälp av experter som har denna kunskap.  
 
Den marknadsföring Olle Landehag använder innebär i stort sett enbart demonstrationer för 
grossister, butikskedjor och matsalar. För att nå slutkonsumenten demonstreras även produk-
ten och smakprov ges i butiker. När han väljer vilka butiker han vill marknadsföra i utgår han 
alltid från marknaden. Han berättar att det krävs eftertanke om var det kan finnas potential att 
sälja. Det är viktigt att välja dagar som passar både kunderna och butiken. 
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Den teori Olle Landehag tror mest på är ”word-of-mouth”. Han menar att finns bara en bra 
produkt kommer det goda ryktet att spridas, även om det är svårare att sprida goda rykten än 
dåliga. Kroppkakorna säljs både vid marknader och i Hoglandspark i Karlskrona för att sätta 
igång denna process 
 

4.3.3.2 Nätverksmarknadsföring 
 

Att i alla lägen använda sina nätverk ser Olle Landehag som en självklarhet. Han förklarar att 
detta både är tids- och pengabesparande. Som exempel tar han upp när de skulle söka starta- 
eget-bidrag och behövde ta kontakt med ALMI Företagspartner Blekinge AB, tog han kontakt 
med sin bekante Janne Mattsson, som är bror till hans systers förra man, och som arbetar på 
ALMI Företagspartner Blekinge AB. Samma sak gäller när han har pratat med butiksägare 
han känner sedan tidigare. Han tror att detta kan ge honom fördelar, i form av att de ställer 
upp utan att han behöver marknadsföra i samma grad som annars. Han känner även tekniker 
som hjälper honom när maskinerna krånglar.  
 
Han anser att det är en fördel att ha kontakter att använda, men att det kanske inte är livsvik-
tigt. 
 

4.3.3.3 Kompetensmarknadsföring 
 

Olle Landehags viktigaste huvudkompetens/karaktärsdrag i relation till marknadsföring är att 
han säger sig vara mycket öppen och social. Den sociala kompetensen tror han till största de-
len är medfödd även om den förmodligen går att träna upp. Han berättar vidare att han inte 
anser att det behövs något mer än att vara just öppen och social för att sälja kroppkakor ge-
nom demonstrationer. Utöver detta är det viktigaste att våga stå för produkten.  
 
En bred kompetens krävs för att kunna vara delaktig i alla aspekter av ett företag, bl.a. pro-
duktutveckling, maskiner, pappersarbete, marknadsföring och kontakter med myndigheter. 
Olle Landehag anser sig inte ha djup kompetens inom något av dessa områden, men att han 
har den breda kompetensen som krävs. 
 
De viktigaste kompetenserna en företagare kan ha är enligt Olle Landehag en kombination av 
erfarenhet och kommunikationsförmåga.   
 

4.3.3.4 Innovativ marknadsföring 
 

Olle Landehag är inte särskilt innovativ avseende Blekingekroppkakan AB:s marknadsföring. 
Han anser att det inte finns så mycket att göra förutom att bjuda på smakprov. Olle Landehag 
känner att det sätt företaget marknadsförs på idag fungerar även om han är medveten om att 
det säkert finns fler sätt att gå tillväga. 
 
Olle Landehag säger att han är lyhörd och lyssnar på vad hans kunder vill ha. Idag är många 
ute och reser och upptäcker nya matkulturer. För tillfället utvecklar han en asiatisk kroppkaka 
i form av en risboll. Han tycker det är viktigt att ha en produkt som ligger i tiden och har un-
der hela tiden anpassat kroppkakan efter trenderna. Han poängterar dock att han inte vill 
lämna sin originalidé. 
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4.3.3.5 Sammanfattning 
 

Olle Landehag använder främst kompetensmarknadsföring och speciellt social kompetens, 
vilket leder oss in på vikten av nätverksmarknadsföring. Nätverksmarknadsföring används 
också i näst intill lika stor utsträckning. Vidare används innovativ marknadsföring och stan-
dardläroboksmarknadsföringsteorier i mycket liten utsträckning.    
 

4.3.4 Fallet Text Marker 
 

Olle Landehag börjar med att säga att eftersom han arbetat inom denna marknad tidigare 
skulle han utnyttja tidigare kunder, kontakter och kanaler.  
 
Han skulle först vända sig till marknadsledande företag och producera åt dem och på så sätt 
kunna utnyttja deras marknadskanaler. Detta skulle han inte våga satsa på om inte hans pro-
dukt är skyddad eftersom han i så fall tror att de kommer ”sno” den. 
 
Om produkten inte är skyddad skulle han istället vända sig grossisterna i branschen som för-
ser butiker som bokhandlare och storföretag med kontorsmaterial. För att marknadsföra till 
dessa skulle han ta med sig en serie av pennor och åka runt och demonstrera fördelarna. Om 
han i detta läge skulle känna sig osäker skulle han anlita en duktig säljare.  
 
Han anser att marknaden ska börja bearbetas med marknadsföring tidigt. Ju fortare marknads-
föringen påbörjas desto bättre. Han skulle börja marknadsföra så fort han har grepp om pro-
dukten. På detta sätt kan företaget dra nytta av andras omdömen och ta hjälp av deras syn-
punkt för att veta vad som kan göras bättre innan produkten är färdig.  
 
För att nå en framgångsrik försäljning tror Olle Landehag att produktens egenskaper är det 
som är viktigast eftersom den är unik. Är produkten bra säljer den sig själv genom ryktes-
spridning.  

  
4.4 Cajam AB 
 

4.4.1 Företagsfakta 
 

Cajam AB startades för tre och ett halvt år sedan av Christer Ericsson. Företaget arbetar med 
kompetensutveckling och anordnar bl.a. föreläsningar och utbildningar, som finns angivna i 
en kurskatalog. Dessutom arbetar företaget med kompetensutvecklingsanalyser ute på företag 
för att hjälpa dem ta reda på vilken kunskap de saknar/behöver. Företaget coachar ledare och 
arbetar även med grupputveckling. 
 
Företaget ligger intill Gullberna Park Konferens och Logi utanför det centrala Karlskrona, 
vilket underlättar både för Cajam AB och deras gäster eftersom det här finns konferenslokaler 
och övernattningsmöjligheter. 
 
Cajam AB har som mål att bli ett av de ledande företagen i sydöstra spetsen av Sverige avse-
ende kompetensutveckling, med möjligheter till både aktiviteter och konferenser. Företaget 
samarbetar med flera av Sveriges bästa föreläsare inom respektive område. Även många 
kända gästföreläsare anlitas. Denna vår har bl.a. Harald Treutiger, Martina Haag, Linda Isacs-
son och Ulf Larsson medverkat. 
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Företagets fem ledstjärnor är; kvalité, nyskapande, förtroende, flexibilitet och positiva vibrat-
ioner. Mottot är ”det möjliga är fortfarande ogjort”. 
 

4.4.2 Christer Ericsson 
 

Christer Ericsson har tidigare arbetat inom skola och barnomsorg. Han gick sedan vidare och 
började arbeta på Utvecklingscentrum. För tre och ett halvt år sedan kom han på att han ville 
prova att vara egen företagare. Han tog råd av sin bror som är egen företagare och fick rådet 
att testa om han trodde på idén. Han har på vägen tagit hjälp av kunniga personer på banken 
och på ALMI Företagspartner Blekinge AB. Christer Ericsson menar att han inte kunde 
någonting när han började, men säger att genom att prova har han lärt sig. 
 
Christer Ericsson säger sig vara en ”starter”. Han menar att han inte tycker om att förvalta 
saker utan sätter igång nya livscykler hela tiden. Han vet inte om han är en entreprenör, men 
folk i hans omgivning kallar honom ofta en riktig entreprenör. Han brinner för det han gör och 
tror på sin idé till 100 % och gillar förändring. Ofta är det hans intuition som får styra.  
 

”Frågar jag mig någonting så spottar jag ut svaret.” 112 
 
Han menar att intuitionen bygger på det som finns i det omedvetna. Där samlas alla ens erfa-
renheter och dessa hjälper till att fatta beslut. 
 

4.4.3 Entreprenöriell marknadsföring 
 

Nedan presenteras olika entreprenöriella marknadsföringsmetoder som Cajam AB använt se-
dan starten för tre och ett halvt år sedan. De entreprenöriella marknadsföringsmetoderna är 
indelade i de fyra kategorierna; standardläroboksmarknadsföring, nätverksmarknadsföring, 
kompetensmarknadsföring och innovativ marknadsföring.  
 

4.4.3.1 Standardläroboksmarknadsföring 
 

Christer Ericsson tror mest på att komma ut och prata och göra sig känd. Han hoppas på att 
kurserna är så bra att de skapar en ”word-of-mouth-effekt” eller ”djungeltrumme-effekt” som 
han uttrycker det. Han menar att detta är den viktigaste marknadsföringen. 
 
Cajam AB:s marknadsföringsprocess börjar med en marknadsföringsanalys där marknaden 
granskas och sedan låter analysen styra innehållet i kurserna. Nästa steg är att kolla vilken typ 
av marknadsföring som budgeten tillåter och sedan utgå från det.  
 
Eftersom Cajam AB marknadsförs på nätet, i tidningar och i sina egna kataloger bidrar detta 
till synergieffekter. Christer Ericsson marknadsför Cajam AB genom flera marknadsförings-
kanaler samtidigt eftersom han tror att det ger en större effekt. Anledningen till detta är dock 
att Christer Ericsson inte tror att alla kan nås genom samma medel. 
 

112 Christer Ericsson 2005-05-19 
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4.4.3.2 Nätverksmarknadsföring 
 

Både företaget Cajam AB och Christer Ericsson har stora nätverk. Han berättar att få personer 
är knutna till företaget, men att det finns många runt omkring. Hans nätverk består av alla i 
hans omgivning, dvs. familj, vänner, kollegor och konkurrenter eftersom han anser att det är 
viktigt att alla kategorier av människor finns representerade i nätverket. Han poängterar dock 
att han inte har några konkurrenter utan att de är ”komplementer”. Han hänvisar till dessa om 
Cajam AB inte har vad kunden frågar efter. Han hoppas att de gör samma sak och tror starkt 
på att hjälpa varandra. 
 
Christer Ericsson anser att Cajam AB måste ta hjälp av nätverket för att på bästa sätt kunna 
tillfredställa kunderna. Finns inte kompetensen som krävs inom företaget för en specifik kurs 
tar personalen hjälp av konsulterna i nätverket. Han menar att nätverk är särskilt viktiga för 
småföretag och genom dessa kan uppdrag både fås och ges. Han anser att nätverkande är en 
oerhört viktigt förmåga och att denna hjälper till i utvecklingen av företaget. Han poängterar 
att båda parter måste få utbyte av nätverket. Vill han ha hjälp måste han också kunna hjälpa 
andra.  
 

4.4.3.3 Kompetensmarknadsföring 
 

Christer Ericsson har ingen marknadsföringsutbildning. Han tror att den viktigaste kompeten-
sen är tankens kraft. Han menar att det är viktigt att våga tro på det man gör.  
 

”Tror man inte på det kommer man inte att genomföra det.”113 
 
 Han säger att han inte vet vilken kompetens som är viktigast i relation till marknadsföring, 
eftersom han har fått höra att 50 % av all marknadsföring är ”kass”. Eftersom han inte vet 
vilka 50 % som fungerar vet han inte heller vilken kompetens som är viktigast. 
 
Han anser att i stort sett alla kompetenser är inlärda och kommer av erfarenheter som ligger 
dolda i det undermedvetna. Dessa har man fått under uppväxten, av sina föräldrar och är bero-
ende av hur man tar till sig saker och hur man lär sig.  
 
Christer Ericsson anser att han över helheten i företaget har en bred kompetens. Han menar att 
det är denna breda kompetens som är viktigast eftersom den djupa kompetensen alltid går att 
hitta.  
 

4.4.3.4 Innovativ marknadsföring 
 

Christer Ericsson säger sig inte veta om företaget är innovativt i sin marknadsföring eftersom 
han inte kan något om marknadsföring.  
 
Cajam AB spelar på sin unikitet, dvs. att företaget har ett stort nätverk, att personalen ser möj-
ligheter istället för hinder och att det är ett roligare företag. Enligt Christer Ericsson är det 
människor som sätter upp hinder. Personalen på Cajam AB ser möjligheterna istället.  
 

113 Christer Ericsson (2005-05-19) 
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4.4.3.5 Sammanfattning 
 

Cajam AB använder främst nätverk i marknadsföringen. Företaget använder även kompe-
tensmarknadsföring i stor omfattning. Innovativ marknadsföring används i begränsad omfatt-
ning. Standardläroboksmarknadsföring berörs, men inte medvetet. 
 

4.4.4 Fallet Text Marker 
 

Christer Ericsson säger att han skulle ha en kort och intensiv marknadsföring för att få ut så 
många pennor som möjligt på en gång. Eftersom resurserna är begränsade skulle han låna 
pengar för att undvika ”fesmarknadsföring”. Han skulle lägga mycket kraft på en gång ef-
tersom det saknas resurser till att göra en långsiktig kampanj. Han skulle lägga stor vikt vid att 
så många som möjligt skulle få prova pennan. 
 
Pennan skulle vara billig (med låg vinstmarginal) så att den såldes. Det han sedan skulle tjäna 
pengar på var påfyllnadspatronerna (där han skulle lägga på två kronor).  
 
Marknadsföringskampanjen skulle börja med att han skulle skicka ut pennorna och sedan göra 
uppföljningsbesök ”face-to-face”. Han tycker inte att marknaden ska börja bearbetas förrän 
produkten är färdigutvecklad. 
 
För att nå en framgångsrik försäljning tror Christer Ericsson på en kombination av produktens 
egenskaper och marknadsföring. Om han ska tänka långsiktigt anser han att marknadsföringen 
är viktig innan försäljningen kommer igång. När folk sedan har börjat köpa pennan är det dess 
egenskaper som är viktigast för att kunder ska fortsätta köpa den. 
 
Christer säger att han förmodligen hade placerat pennan i ett varuhus. Han avslutar med att 
säga att de skulle trycka på produktens unikitet. Det som är unikt är oerhört viktigt. 

 
4.5 Båtbolaget i Karlskrona AB 
 

4.5.1 Företagsfakta 
 

Båtbolaget i Karlskrona AB startades i juni 2004 av Morgan Rennemark. Företaget importerar 
och säljer båtar från Polen. Dessutom säljs svenska båtar, samtidigt som det sker förmedling 
och uthyrning av båtar. Karlskrona är en av de båttätaste städerna i Sverige. Detta tillsammans 
med den starkt ökande besöksfrekvensen från Östersjöländer gör att marknaden för både 
nybåts- och motorförsäljning samt uthyrning och förmedlingar är stor. Andra båtföretag i 
Karlskrona fokuserar mer på reservdelar, tillbehör och kläder. Närmaste återförsäljare med 
större utbud av båtar finns i Växjö och Karlshamn.  
 
Båtbolaget i Karlskrona AB:s vision är:  
 

”Vi ska genom nytänkande, mångsidighet och flexibilitet i utbudet av marina pro-
dukter och tjänster, locka båtentusiaster till Karlskrona för att bli kunder i Båtbo-
lagets verksamheter”.114 

 

114 Båtbolaget i Karlskrona, presentation (2005) 
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Båtbolaget i Karlskrona AB har anpassats till flera marknadsnormer, bl.a. måste personalen se 
till att de importerade båtarna är anpassade till EUs normer. Detta går dock lättare eftersom 
Polen numera är medlem i EU. Båtbolaget i Karlskrona AB måste i viss mån även följa re-
kommenderade priser från leverantörer.  
 
Båtbolaget i Karlskrona AB befinner sig i en tillväxtfas. Personalen märker hela tiden nya 
behov och har fortfarande idéer att förverkliga. 
 

4.5.2 Morgan Rennemark 
 

Morgan Rennemark har i grunden en teknisk grundutbildning på högskolenivå. Han har även 
officersutbildning och ett års studier av organisation och ledarskap. Han har även kommit i 
kontakt med marknadsföring när han läst småkurser i olika ämnen. 
 
Efter att ha arbetat som teknisk officer i flygvapnet i 26 år har han bl.a. tjänstgjort som perso-
nalchef för Trensum food AB och som personalansvarig hos Nurse Partner Scandinavia. För 
två år sedan startade Morgan Rennemark konsultföretaget POLA, som han fortfarande driver. 
Det arbetar bl.a. med personal- och arbetsmiljöfrågor. Under 80-talet arbetade han också med 
en egen garageverksamhet där han tillverkade och bytte bilhyllor på bilar med högtalare. 
 
Båtbolaget i Karlskrona AB startade Morgan Rennemark eftersom det var en gammal dröm. 
Han har alltid älskat sjön och tyckte att det fanns ett alltför litet utbud av båtar i Karlskrona. 
Han har drivit igång Båtbolaget i Karlskrona AB och anser sig vara närvarande till 100 %. 
Morgan Rennemark tror verkligen på sin idé och poängterar flera gånger vikten av att göra 
detta. Han berättar att livet som egen företagare är ömsom vin ömsom vatten. Han menar att 
det gäller att ha den rätta kämparglöden, vägra ge upp och att det viktigaste av allt är att vara 
positiv. Han säger: 
 

”Första året är en strid på kniven.”115 
 
Morgan Rennemark är även risktagande. Han satsar ofta mer pengar än vad budgeten tillåter. 
Detta gjordes bl.a. när företaget ställde ut på båtmässan i Stockholm där bara platsen kostade 
75 000 kronor. Han trodde dock att detta skulle generera mer i det långa loppet och att det var 
ett nödvändigt steg för att utvecklas. Ett annat exempel är att han ibland beställer båtar utan 
att veta om de kan säljas innan det är dags att betala. 
 

4.5.3 Entreprenöriell marknadsföring 
 

Nedan presenteras olika entreprenöriella marknadsföringsmetoder som Båtbolaget i Karls-
krona AB använt sedan starten runt midsommar 2004. De entreprenöriella metoderna för 
marknadsföring är indelade i de fyra kategorierna; standardläroböckers marknadsföring, nät-
verksmarknadsföring, kompetensmarknadsföring och innovativ marknadsföring.  
 

115 Morgan Rennemark (2005-05-23) 
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4.5.3.1 Standardläroboksmarknadsföring 
 

Morgan Rennemark använder inte standardläroboksmarksmarknadsföring eftersom han anser 
att Båtbolaget i Karlskrona AB är för litet för det. Han går istället mycket på intuition. Det 
enda som påminner om marknadsföringsprocessen är att han utgår från målgruppen. 
 
Han menar att det inte reflekteras direkt kring teori, men att det kan dyka upp när han och 
hans kompanjon diskuterar. Han väger värde gentemot kostnad och går på känsla och erfaren-
het. 
 

4.5.3.2 Nätverksmarknadsföring 
 

Morgan Rennemark anser sig vara bra på nätverkande. Han menar dock att han har lite svårt 
att ställa krav. Han har alltid varit båtintresserad och har därmed skaffat sig ett brett kontakt-
nät inom branschen. Utöver detta består hans nätverk av familj, gamla vänner, bekanta och 
vissa båtföretag som Båtbolaget i Karlskrona AB inte konkurrerar med direkt. 
 
Morgan Rennemark använder sitt nätverk till flera saker. Han börjar med att berätta att det 
används om företaget inte kan tillfredsställa kunden eller om något ligger utanför hans kom-
petensområde. Det händer att han använder nätverket i marknadsföringssyfte. Bl.a. används 
nätverket för att samla information om marknaden. Han har även presenterat sitt företag på 
BNI (som är ett nätverk för småföretag). När Morgan Rennemark ska marknadsföra använder 
han sitt kontaktnät för att ta reda på vad andra företags kampanjer genererat. 
 

4.5.3.3 Kompetensmarknadsföring 
 

Morgan Rennemark har stött på marknadsföring när han läst olika småkurser. Han har även 
varit med och bollat marknadsföringsidéer eftersom han suttit i flera företagsledningar. Han 
menar att den viktigaste kompetensen är erfarenhet och intresse för båtar. På så sätt kan han 
kundbehovet. Han menar att det är viktigt att kunna prata för sig, och att kunna svara på frå-
gor. Detta är särskilt viktigt när marknaden hela tiden breddas och utbudet är så stort att det 
blir som en djungel för kunderna. Många vet inte vad de vill ha, och så är det viktigt att kunna 
förstå kundernas behov och hjälpa dem komma fram till vilken båt som passar dem bäst.  
 
Eftersom Båtbolaget i Karlskrona AB satsar på bredd i sitt sortiment anser Morgan Renne-
mark att en bred kompetens är viktigare än en djup. Han menar att det alltid går att få fram 
den djupa kompetensen och återkomma till kunden om det skulle behövas, men poängterar att 
han helst inte hade velat välja mellan de båda.  
 
Han menar också att de viktigaste karaktärsdragen är att ha en positiv attityd och att inge för-
troende, vilket han tror kunderna sprider vidare. 
 

4.5.3.4 Innovativ marknadsföring 
 

Båtbolaget i Karlskrona AB är inte speciellt innovativt i marknadsföringen. Lokalt använder 
företaget annonser i dagspressen och sätter upp lappar hos båtklubbar och liknande. Företaget 
marknadsförs främst via Internet och har även varit med på båtmässan i Stockholm.  
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Internet används inte bara till att göra reklam för företaget utan används även till att söka po-
tentiella kunder, bl.a. på www.blocket.se och www.bat.net. Båtbolaget i Karlskrona AB har 
även länkar från kommunens hemsida och är med i Karlskronaguiden och BBF-nytt. 
 
I sommar har Morgan Rennemark även hyrt en bod av kommunen nere i gästhamnen där per-
sonalen kommer att försöka locka folk.  
 
Det mest innovativa Båtbolaget i Karlskrona AB gör är att lämna en av sina båtar vid fisktor-
get, med en tillsaluskylt och företagets webbadress. I år kommer de att lägga ut flera reklam-
båtar.  
 

4.5.3.5 Sammanfattning 
 

Morgan Rennemark använder främst kompetensmarknadsföring med utgångspunkt från kun-
skapen om båtar. Även nätverksmarknadsföring används i relativt stor utsträckning medan 
innovativ marknadsföring används relativt lite. Det händer att personalen reflekterar kring 
standardläroboksmarknadsföring, men denna används inte direkt i Båtbolaget i Karlskrona 
AB. 
 

4.5.4 Fallet Text Marker 
 

Morgan Rennemark skulle börja med att ta reda på vem som är storförbrukare. Detta skulle 
han försöka ta reda på själv bl.a. genom att resonera med sig själv. Han gissar att detta skulle 
kunna vara skolor och bokhandlare. Han skulle sedan försöka komma på ett billigt sätt att 
marknadsföra produkten, t.ex. genom direktmarknadsföring. Han menar att en produkt som 
denna inte går att annonsera. Efter att ha gjort utskicken skulle han följa upp genom att ringa 
och be om att få komma och visa. Han skulle trycka på den ekonomiska delen, dvs. att kunden 
i det långa loppet skulle spara pengar på denna penna. Han skulle även betona miljöaspekten. 
Anledningen till att han skulle trycka på dessa båda är att han av erfarenhet vet att pengar och 
miljö till stor del styr marknaden. 
 
Om han hade haft råd skulle han bearbeta marknaden genom en testgrupp innan produkten är 
klar. Han skulle sedan använda denna testgrupp som referens. Han inser dock att ekonomin 
inte tillåter detta och menar att han skulle vänta tills produkten är färdigutvecklad innan han 
börjar bearbeta marknaden. 
 
Morgan Rennemark menar att för att nå en framgångsrik försäljning är produktens egenskaper 
viktigast. Han anser dock att marknadsföring också är mycket viktigt.  
 
För att kunna påverka målgruppen är det viktigaste att tro på produkten och att kunna produk-
ten för att kunna ge ett trovärdigt intryck. Han ler och tillägger ”därför skulle jag aldrig kunna 
sälja era pennor”. 

 
4.6 Sammanfattning av empiri 
 

I detta kapitel finns vår sammanställning av de intervjuer vi genomfört, vilka är samlade un-
der respektive företagsrubrik. Vi har kort beskrivit företagen som deltagit i undersökningen 
och de entreprenörer som arbetar inom dessa företag. Vi har slutligen tagit upp entreprenöriell 
marknadsföring i de fem företagen, vilka representerar skilda branscher. 
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Empirikapitlet kan sammanfattas med att kompetensmarknadsföring är den absolut viktigaste 
kompetensen. Därefter följer användande och skapande avseende nätverk. Innovativ mark-
nadsföring samt standardläroböckers marknadsföringsteorier används i relativt liten utsträck-
ning. 
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5 Analys  
 

I detta kapitel jämför och analyserar vi det material vi samlat in genom personliga intervjuer 
med vår referensram.  
 
Vi har analyserat och diskuterat vårt huvudtema, som är entreprenöriell marknadsföring. 
Särskilt fokus finns på Carson och Gilmores modell som innefattar de fyra byggstenarna av-
seende entreprenöriell marknadsföring. Dessa diskussioner och analyser ligger sedan till 
grund för de slutsatser som presenteras i nästa kapitel 

 
5.1 Entreprenören 
 

Flera av de entreprenörer vi intervjuat har ansett att människan formas under uppväxten och 
av de erfarenheter de fått genom livet. Vi har utifrån vårt empiriska material tolkat det som att 
entreprenören anser att människan påverkas av de normer och värderingar som genomsyrar 
samhället precis som David McClellands empiriska studie från 1961 visar. Denna studie visar 
att entreprenören är en måttfull risktagare med starkt självförtroende och en självständig pro-
blemlösare med ett individuellt ansvarstagande. Vår empiriska studie visar att flera av entre-
prenörerna varit måttfulla risktagare i starten, men att risktagandet med tiden mattats av. 
Självförtroendet finns dock kvar. Vad gäller den självständiga problemlösaren går detta enbart 
att utläsa på Morgan Rennemark eftersom han försöker finna svar själv medan de andra i 
högre grad utnyttjar sina nätverk för att få svar på frågor. 
 
Enligt Sundström har en person rätt att kalla sig entreprenör först när denne kan hantera hela 
utvecklingen från idé till lönsamt förverkligande inklusive marknadsföring och eventuell pro-
duktion. Detta kan uttolkas ur vårt empiriska material eftersom de entreprenörer vi intervjuat 
alla kämpat för sina idéer till dessa förverkligats till lönsamma företag. Entreprenörerna vi 
intervjuat kan marknadsföra sina företag i den grad som behövs. I Olle Landehags fall hante-
ras även tillverkningen av kroppkakan. 
 
Entreprenörskap förklaras av Stevenson et al som en process, vilken innehåller nödvändiga 
aktiviteter för att identifiera en möjlighet, definiera ett affärskoncept och se vilka resurser som 
krävs, skaffa tillgång till resurserna och sedan driva företaget. Detta kan även utläsas av vårt 
empiriska material. 
 
Det tre dimensionerna av entreprenörskap; nyskapande, risktagande och proaktivitet visas i 
olika företag, men alla tre återfinns inte tillsammans i något av de företag vi studerat. Nyskap-
ande visar sig främst i Blekingekroppkakan AB som utvecklat en risboll. De andra företagen 
är kreativa och nytänkande. Rickard Jönsson t.ex. såg möjligheterna inom databranschen re-
dan 1989, även om han inte var först av alla. Vår studie visar att flera företagare var riskta-
gande under uppstarten. Undantaget är Olle Landehag som utvecklade Blekingekroppkakan 
AB i takt med efterfrågan. Risktagandet verkar dock avta i takt med att företaget etableras. 
Även proaktivitet går att utläsa av det empiriska materialet. I Båtbolaget i Karlskrona AB vi-
sas detta genom att Morgan Rennemark reser till Polen och importerar båtar innan han sålt 
dem. Nicklas Platow visar detta genom att skapa ett nytt bolag (Karlskrona Nät AB) eftersom 
han såg en möjlighet att tjäna pengar på att bygga ett nät, men kunde inte göra detta i sitt be-
fintliga bolag.  

 46 



Cecilia Appelgren  Entreprenöriell Marknadsföring 
Elsa Mattsson  

 
Det finns en drivkraft hos de entreprenörer vi intervjuat även om drivkraften beror på olika 
saker. För Nicklas Platow på företaget Velocity Technologies AB var det att förverkliga sin 
dröm och att tjäna pengar på denna. Drömmen och intresset var även det som drev Båtbolaget 
i Karlskrona AB:s Morgan Rennemark. Christer Ericsson drevs av drömmen om att starta 
eget. Rickard Jönsson drevs av de möjligheter han såg inom databranschen och detsamma 
gäller för Olle Landehag som insåg potentialen av att göra kroppkakor på äkta vis med riktiga 
råvaror.  

 
5.2 Begreppet entreprenöriell marknadsföring 
 

Både entreprenörskap och marknadsföring påverkas av den föränderliga miljön. Att omvärl-
den idag är föränderlig håller de entreprenörer vi intervjuat med om. Entreprenörerna menar 
att de fått anpassa företagen på ett eller annat sätt. Ett exempel som belyser detta är Cajam AB 
som anpassar innehållet i sina kurser efter dagens trender. Kursinnehållet byts av denna an-
ledning varje termin. Intervjuerna visar att entreprenörerna anser sig ha förmågan att identifi-
era möjligheter även om de inte har tid att alltid agera utifrån dem. 
 
Carson och Gilmore menar att entreprenöriell marknadsföring ofta karaktäriseras av entrepre-
nören, vilket tydligt avspeglas i intervjuerna. Marknadsföringsåtgärderna är beroende av ent-
reprenörerna och speciellt deras tidigare erfarenheter. 
 
Enligt Stokes marknadsför entreprenörer sina företag på ett sätt som motsäger traditionella 
marknadsföringsmetoder. Han menar att entreprenören fokuserar på produkten istället för 
marknaden. Detta går också att utläsa av intervjumaterialet. Vidare menar Stokes att entrepre-
nörer ofta förlitar sig på ”word-of-mouth”. Detta är den vanligaste marknadsföringsmetod 
som används av de företagare vi intervjuat. Detta är också den marknadsföringsmetod som 
samtliga entreprenörer vi intervjuat använt. Slutligen nämner Stokes att entreprenören samlar 
information via informella nätverk och även detta går att uttyda av vårt empiriska material 
 
Avseende standardläroböckers marknadsföringsteorier var det ingen av de fem företagare vi 
intervjuat som medvetet använder dessa. Vår studie visar dock att dessa teorier omedvetet 
används i viss utsträckning. Entreprenörerna i vår studie är mer inne på de fyra c:na än de fyra 
p:na. Det visas i intervjuerna att de entreprenörer vi intervjuat går mer på känsla än på teorier 
när de planerar marknadsföringen. 
 
De intervjuade entreprenörerna utgår oftare från produkten än från marknaden och tror att 
produkten kommer att säljas automatiskt genom ”word-of-mouth-effekten”. 
 
Petersen och Rondstadt skriver att entreprenörer lägger stor vikt vid att träffa och prata med 
människor. Detta leder dem till övertygelsen att det är lika viktigt med ”business know who” 
som det är med ”business know how”. Vår studie styrker Petersen och Rondstadts slutsats 
eftersom entreprenörerna lagt stor vikt vid sina nätverk och flitigt använder dessa för att 
sprida information om sig själva och för att förstärka sitt goda rykte.  
 
Av vårt empiriska material framgår att kompetensmarknadsföring används flitigt av entrepre-
nörerna och att de tror på ”experiential learning”. De intervjuade entreprenörerna tror att de 
lär sig genom de prövningar de möter i livet och att dessa lärdomar hjälper dem förstå och 
hantera framtida situationer. 
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Innovativ marknadsföring används, vad vi kan förstå, förvånansvärt lite och oftast inte med 
tanken att vara just innovativ. Alla har visat en förmåga att vara innovativa, men anser att vad 
de gör för tillfället är tillräckligt. 

 
5.3 Vår utgångspunkt 
 

Carson och Gilmores modell av småföretagens marknadsföring ser som tidigare nämnts ut 
enligt nedan. 

 
 
Utifrån Carson och Gilmores artikel och speciellt med tanke på den kursiverade texten nedan 
som vi har diskuterat i teorikapitlet, har vi tolkat modellen ovan enligt modellen som visas 
längre ner på sidan.  
 
Enligt Carson och Gilmore används de tre sistnämnda dimensionerna av småföretags mark-
nadsföring, dvs. nätverkande, kompetenser och innovation, naturligt. Dessa bidrar till den 
fjärde dimensionen som handlar om hur marknadsföringsmodeller och teorier anpassas för 
att passa småföretagets unika karaktär. Denna karaktär påverkas av bransch- och marknads-
normer och även av var i livscykeln som företaget befinner sig. Detta resulterar sedan i 
marknadsföringsaktiviteter som kan beskrivas som marknadsföring i sitt sammanhang för 
småföretag.   
 
Vi menar att modellen av småföretagets marknadsföring kan förenklas och göras mer lättför-
stålig. Denna modell är illustrerad efter vad som beskrivs av Carson och Gilmore när de för-
klarar sin modell. Vi känner att modellen ger ett samband i marknadsföringstänkandet hos 
entreprenören och att den tydligare visar den process som Carson och Gilmore talar om.  
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Modellen är vår tolkning av Carson och Gilmores modell av småföretagsmarknadsföring. Vi 
anser att denna modell på ett enklare och tydligare sätt visar ett samband i marknadsförings-
tänkandet hos entreprenören och att den på ett bättre sätt visar den process Carson och Gil-
more talar om. Vi har utgått från denna tolkning när vi analyserat entreprenören och dess 
marknadsföring.  

 
5.4 Modellen vs verkligheten 
 

5.4.1 Propolis Data HB 
 

Modellen visar att kompetensmarknadsföring, nätverkande och innovativ marknadsföring sker 
naturligt för entreprenören i småföretag. Rickard Jönsson har visserligen ett brett kontaktnät 
men använder det inte som en naturlig del av vardagen. Han är rädd för att andra ska tro att 
han utnyttjar dem och använder därför inte sitt nätverk fullt ut. Det enda nätverkande som vi 
kan utläsa sker naturligt är i relationerna med kunderna. 
 
Kompetensmarknadsföring verkar däremot användas naturligt eftersom det av intervjun med 
Rickard Jönsson framgår att han av erfarenhet lärt sig att hans personlighetsdrag är hans 
starkaste marknadsföringsvapen. 
 
Den innovativa marknadsföring som sker i Propolis Data HB sker enligt vår tolkning på ett 
naturligt sätt 
 
Inget av dessa områden bidrar till användandet av standardläroboksmarknadsföringsteori. 
Som situationen ser ut idag för Propolis Data HB kan Carson och Gilmores modell inte appli-
ceras. 
 

5.4.2 Velocity Technologies AB 
 

Av intervjun framgår att nätverk är en viktig och central del för Velocity Technologies AB. 
Nicklas Platow verkar inte ha en spärr i sitt nätverkande utan det är en naturlig del av hans 
vardag. 
 
Eftersom Nicklas Platow har formats av sina erfarenheter och fattar beslut utifrån dessa utan 
att reflektera över dem sker kompetensmarknadsföringen på ett naturligt sätt. 
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Av vårt empiriska material förstår vi att Nicklas Platow inte använder innovativ marknadsfö-
ring på ett särskilt naturligt sätt. Detta kan bero på att Velocity Technologies AB aldrig be-
hövt vara innovativt i marknadsföringen. 
 
Nicklas Platow har inte läst marknadsföring utan hans användande av standardläroböckers 
marknadsföringsteorier sker omedvetet. Att han omedvetet använder teorierna är förmodligen 
en följd av användandet av nätverk och erfarenheter. Utifrån detta kan vi se att modellen till 
viss del stämmer för Velocity Technologies AB även om alla aspekter inte är uppfyllda. 
 

5.4.3 Blekingekroppkakan AB 
 

Av vår intervju framgår att nätverkande sker naturligt för Olle Landehag. Han har utnyttjat 
sina nätverk sedan starten och dessa utvecklas konstant. 
 
Olle Landehag verkar ha en naturlig social kompetens. Denna kommunikationskompetens är 
viktigast i relation till marknadsföring när man som Olle Landehag ska ut och demonstrera. 
 
Byggt på vad vi sett är Olle Landehag är inte särskilt innovativ i Blekingekroppkakan AB:s 
marknadsföring, men vi ser ändå att det innovativa tänkesättet finns naturligt i honom. Det 
märks bl.a. i hur han anpassar företagets produkter till dagens trender. 
 
Olle Landehag använder så vitt vi förstår inte standardläroboksmarknadsföring och därmed är 
inte Carson och Gilmores modell applicerbar på Blekingekroppkakan AB. 
 

5.4.4 Cajam AB 
 

Vad gäller Cajam AB kan nätverksmarknadsföring ses ur två perspektiv. Christer Ericsson 
använder sitt personliga nätverk på ett naturligt sätt även i uppdragsrelaterade situationer, me-
dan  Cajam AB ofta kan betraktas som mer formell i användandet av denna resurs. 
 
Av intervjun förstår vi att Christer Ericsson inte reflekterar kring vilka olika kompetenser som 
bör användas. Hans erfarenheter, kunskaper och kommunikationsförmågor ligger till stor del i 
hans undermedvetna. Dessa omedvetna kompetenser verkar bidra till hans omdöme på ett 
naturligt sätt. 
 
Av vårt empiriska material framgår det inte att Cajam AB är innovativt i dess marknadsföring 
och därmed sker den inte naturligt. 
 
I och med att Cajam AB inte använder innovativ marknadsföring på ett naturligt sätt påverkar 
inte denna aspekt standardläroboksmarknadsföringen på något sätt. Teorier berörs något och 
det är förmodligen en följd av nätverkande och kompetensmarknadsföring, men modellen 
som helhet kan ändå inte appliceras på företaget.  
 

5.4.5 Båtbolaget i Karlskrona AB 
 

Båtbolaget i Karlskrona AB använder nätverk på ett naturligt och informellt sätt, bl.a. när 
Morgan Rennemark är nyfiken på hur det går för andra och för att samla in marknadsinform-
ation.  
 

 50 



Cecilia Appelgren  Entreprenöriell Marknadsföring 
Elsa Mattsson  

Eftersom Morgan Rennemark upprepade gånger nämner vikten av att vara positiv och trovär-
dig och anser att kunskap om området är det viktigaste används denna kompetens troligen på 
ett naturligt sätt eftersom detta är hans intresse. 
 
Morgan Rennemark använder omedvetet innovativ marknadsföring genom att genomföra de 
marknadsföringsidéer han tror kommer att generera försäljning eller ökad vetskap om företa-
get. Detta framträder bl.a. när Båtbolaget i Karlskrona AB placerat en av företagets båtar med 
en tillsaluskylt och företagets webbadress vid Borgmästarekajen i Karlskrona. 
 
Trots att både nätverkande, kompetensmarknadsföring och innovativ marknadsföring används 
på ett naturligt sätt brister modellen eftersom Båtbolaget i Karlskrona AB inte använder stan-
dardläroböckers marknadsföringsteorier överhuvudtaget, trots att kunskapen finns, eftersom 
Morgan Rennemark läst marknadsföringskurser.  
 

5.4.6 Sammanfattning av modell vs verklighet 
 

Av vår empiriska studie kan vi utläsa att modellen som helhet inte är applicerbar i något av 
företagen. Detta beror huvudsakligen på att ingen utav de fem entreprenörer som vi intervjuat 
använder alla hörnstenarna (nätverksmarknadsföring, kompetensmarknadsföring, innovativ 
marknadsföring och standardläroboksmarknadsföringsteori). Det som oftast brister är stan-
dardläroböckers marknadsföringsteori tätt följd av innovativ marknadsföring. Både kompe-
tensmarknadsföring och nätverksmarknadsföring används i relativt stor utsträckning även om 
kompetensmarknadsföringen har ett litet försprång. Dessa leder dock inte direkt in på stan-
dardläroboksmarknadsföringsteori. 

 
5.5 Caset vs modellen 
 

5.5.1 Rickard Jönssons reflektioner kring fallet Text Marker 
 

Rickard Jönsson resonerar kring produkt, pris, plats och påverkan, dvs. marknadsföringsteorin 
om de fyra p:na. Han reflekterar även kring sina kompetenser, bl.a. erfarenhet. Vi ser även 
tecken på innovativt tänkande när Rickard Jönsson planerar att marknadsföra pennan i form 
av ett paket. 
 
Modellen faller av två anledningar; dels lyser nätverkande med sin frånvaro, dels är det inte 
erfarenheterna och det innovativa tänkandet som för in honom på marknadsföringsteori.  
 

5.5.2 Nicklas Platows reflektioner kring fallet Text Marker 
 

Nicklas Platow reflekterar kring teorin om marknadsföringsplaneringsprocessen. Han skulle 
börja med att bestämma en målgrupp och kommer sedan på argumenten till varför denna mål-
grupp skulle köpa pennan. Vi ser även spår av innovativt tänkande eftersom han resonerar 
kring fyra färger i patronen. 
 
Det som för in honom på teorin om marknadsföringsplaneringsprocessen är förmodligen tidi-
gare erfarenheter eftersom han har begränsad utbildning avseende marknadsföring. Att det är 
erfarenheterna som för in honom på marknadsföringsteorin stämmer överens med modellen. 
Den är trots detta inte applicerbar eftersom Nicklas Platow inte reflekterar kring nätverkande. 
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5.5.3 Olle Landehags reflektioner kring fallet Text Marker 
 

Olle Landehag fokuserar oerhört mycket kring nätverket och skulle utgå från det. Det leder 
dock aldrig in på några standardläroboksmarknadsföringsteorier. Han berör kompetens-
marknadsföring något, men inte heller det leder in på några teorier. Eftersom innovativ mark-
nadsföring helt lyser med sin frånvaro kan modellen inte verifieras.  
 

5.5.4 Christer Ericssons reflektioner kring fallet Text Marker 
 

Christer Ericsson använder marknadsföringsteorin om de fyra p:na. Han börjar med att disku-
tera p:et påverkan och utgår från de begränsade resurserna. Eftersom det inte är nätverkande, 
kompetensmarknadsföring eller innovativ marknadsföring som för in honom på standardteori-
erna kan modellen inte appliceras.  
 

5.5.5 Morgan Rennemarks reflektioner kring fallet Text Marker 
 

Morgan Rennemark börjar med att utgå från marknaden och försöka hitta en målgrupp. Däref-
ter kommer han på argumenten till varför kunderna ska köpa produkten. Detta påminner om 
marknadsprocessen i standardläroboksmarknadsföringsteorin. 
 
Argumenten kommer från hans erfarenhet men eftersom det inte är dessa eller någon av de 
andra hörnstenarna nätverkande och innovativ marknadsföring som leder honom in på stan-
dardläroböckers marknadsföringsteorier är modellen återigen inte applicerbar. 
 

5.5.6 Sammanfattning av caset vs modellen 
 

Modellen är inte applicerbar i någon av våra entreprenörers resonemang kring fallet Text 
Marker, främst p.g.a. bristen på nätverkande. I fallet Text Marker diskuterar fyra av fem re-
spondenter standardläroboksmarknadsföringsteori men inte till följd utav någon av de andra 
tre hörnstenarna. 

 
5.6 Verkligheten vs caset 
 

5.6.1 Rickard Jönsson 
 

I caset reflekterar Rickard Jönsson kring de fyra p:na. Detta är något han inte gör i verklighet-
en.  Han använder i viss utsträckning sitt nätverk i verkligheten medan han i caset inte reflek-
terar kring det överhuvudtaget. I caset använder han främst standardläroböckers marknadsfö-
ring medan han i verkligheten koncentrerar sig kring kompetensmarknadsföring. I både caset 
och verkligheten kan vi se spår av innovativt tänkande även om Rickard Jönsson inte tar in-
novativ marknadsföring i bruk fullt ut. Den marknadsföringsmetod som är återkommande är 
demonstrationer. Det finns likheter i hans sätt att resonera kring ”paketen”. I Propolis Data 
HB försöker han paketera produkt och tjänst för att skapa mervärde och för att kunder inte ska 
jämföra priser rakt av med dem i stormarknader. I fallet Text Marker gör han likadant när han 
säljer patroner och penna i samma paket för att kunden inte ska fokusera på pennans pris. 
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Rickard Jönsson anser att pennans egenskaper borde vara viktigast. Precis som tjänstens egen-
skaper är viktigast för honom i verkligheten. 
 
 

5.6.2 Nicklas Platow 
 

Både i fallet Text Marker och för Velocity Technologies AB utgår Nicklas Platow från teorin 
om marknadsföringsprocessen, även om det framgår tydligare, och känns mer medvetet i 
caset. Vi ser mer innovativt tänkande i caset där Nicklas spekulerar kring fyra färger i påfyll-
ningspatronen. I verklighetens Velocity Technologies AB menar han att det enda han behöver 
trycka på är priset eftersom det är det enda kunderna bryr sig om och han använder därmed 
inte innovativ marknadsföring. 
 
I fallet Text Marker fokuserar Nicklas Platow mycket på kalkyler. Han hade bl.a. velat se var 
pengarna finns och vad pennan kommer att kosta. I verkligheten är han inte lika kalkylfixerad 
även om priset ofta återkommer i diskussionen. 
 
Det finns tydliga kopplingar mellan hur Nicklas Platow resonerar kring vad som krävs för 
framgångsrik försäljning. Både i fallet om Text Marker och i Velocity Technologies AB me-
nar han att det inte går att sälja en bra produkt utan marknadsföring 
 
Både i vårt simulerade fall och i verkligheten är det erfarenheten som för in Nicklas Platow på 
marknadsföringsteorin. Det som skiljer dem är att nätverket spelar en betydande roll i verk-
ligheten, medan han i fallet inte över huvud taget reflekterar kring eller nämner nätverk. 
 

5.6.3 Olle Landehag 
 

Vi kan från vårt empiriska material utläsa att Olle Landehag använder nätverk och sociala 
kompetenser mycket både i verkligheten och i vårt simulerade fall. I verkligheten används 
stora kedjor för att få ut kroppkakorna och på samma sätt skulle han få ut pennorna i fallet. 
Han skulle även utnyttja grossister i båda fallen. Precis som i verkligheten skulle han använda 
demonstrationer i fallet Text Marker. En annan likhet mellan Blekingekroppkakan AB och det 
simulerade fallet Text Marker är att produktens egenskaper är viktigare än marknadsföringen 
för att nå en framgångsrik försäljning. 
 
Det framgår att det som skiljer Blekingekroppkakan AB från fallet Text Marker är att fokus 
ligger olika. För Blekingekroppkakan AB är Olle Landehags kompetensmarknadsföring vik-
tigast. Kompetensmarknadsföringen leder i sin tur in på vikten av nätverkande. I fallet Text 
Marker har dock nätverkande störst betydelse och detta nätverkande leder oss sedan in på 
kompetensmarknadsföring. 
 

5.6.4 Christer Ericsson 
 

I båda fallen skulle Christer Ericsson fokusera på produktens/tjänstens unikitet i sin mark-
nadsföring. Christer Ericsson anser att marknadsföringen är viktigast innan försäljningen 
kommer igång. När kunder sedan har köpt produkten/tjänsten är det dess egenskaper som är 
viktigast för att kunderna ska fortsätta köpa.  
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Skillnaden mellan verkligheten och det simulerade fallet är att en produkt enligt Christer Er-
icsson bör vara färdigutvecklad när marknadsföringen drar igång. En kurs behöver inte vara 
helt färdig innan den marknadsförs.  
 
Christer Ericsson utgår från marknadsföringsbudgeten när han planerar marknadsförings-
kampanjer både i Cajam AB och i fallet Text Marker. 
 

5.6.5 Morgan Rennemark 
 

Fallet Text Marker och Båtbolaget i Karlskrona AB skiljer sig åt. Medan Båtbolaget i Karls-
krona AB använder nätverkande, innovativ marknadsföring och kompetensmarknadsföring 
använder Morgan Rennemark i fallet Text Marker i stort sett enbart av standardläroböckers 
marknadsföringsteori.   
 
Morgan Rennmark tycker dock att det viktigaste är att tro på produkten och att känna till så 
mycket som möjligt kring den för att kunna ge ett trovärdigt intryck.  
 
En stor skillnad mellan hur Morgan Rennemark resonerar kring fallet Text Marker och Båtbo-
laget i Karlskrona AB är att han i Båtbolaget i Karlskrona AB marknadsför för att locka per-
soner till webbsidan eller butiken medan han i fallet Text Marker marknadsför i syfte att sälja 
pennan. 
 
Morgan Rennemark lägger stor vikt vid att visa sina produkter. I fallet Text Marker åker han 
ut till företagen för att demonstrera och i Båtbolaget i Karlskrona AB har han bl.a. varit på 
båtmässa i Stockholm och även anordnat ”prova på dagar” då potentiella kunder kan testköra 
båtarna. 
 

5.6.6 Sammanfattning av verklighet vs case 
 

I samtliga fall ser vi hur entreprenörens tankegångar från verkligheten och den bransch denne 
arbetar i avspeglas i hur entreprenörerna resonerar kring fallet Text Marker. Rickard resonerar 
t.ex. kring paketerbjudanden och vill att kunden ska se mervärdet och inte jämföra priser rakt 
av. Nicklas Platow resonerar kring priser och kalkyler. Olle Landehag går i stort sett tillväga 
på samma sätt i Blekingekroppkakan AB som i fallet Text Marker. Christer Ericsson utgår 
från sin marknadsföringsbudget när han planerar marknadsföringskampanjen både i Cajam 
AB och i fallet Text Marker. Slutligen anser Morgan Rennemark att det viktigaste är att tro på 
produkten. 

 
5.7 Case vs case 
 

Av vår studie framgår att de entreprenörer vi intervjuat skulle använda demonstrationer och 
att samtliga anser att det är viktigt att kunden får se pennan. 
 
Till vilka kunder de skulle sälja pennan till skiljer sig dock. Det framgick även att flera entre-
prenörer skulle försöka sälja pennorna genom större kedjor som t.ex. Maxi. Andra försöker 
rikta sig direkt till storförbrukarna. Nicklas Platow nämner skolor och statliga verk och Mor-
gan Rennemark skolor. Morgan Rennemark är även inne på att sälja pennan genom bokhand-
lare till slutkunderna. 
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Entreprenörerna menar att de inte skulle börja bearbeta marknaden förrän produkten var till-
räckligt utvecklad/färdigutvecklad. Morgan Rennemark hade dock velat testa på en referens-
grupp om det hade funnits mer pengar. Detta vill Olle Landehag göra, eftersom han anser att 
”ju fortare man kommer igång desto bättre” och menar att han kan dra nytta av andras om-
döme så att det inte är för sent att ändra produkten innan han kör igång på riktigt. 
 
Både Nicklas Platow och Morgan Rennemark börjar med att reflektera kring en målgrupp för 
att sedan komma på varför denna målgrupp skulle köpa produkten, dvs. formulera försälj-
ningsargumenten. 
 
Några entreprenörer anser att det är produkten som är viktigast. Endast en anser att marknads-
föring är viktigast men önskar att det vore produkten. Resterande anser att det är en kombinat-
ion av de båda som är viktigast för att nå en framgångsrik försäljning. De menar att bra mark-
nadsföring inte kan sälja en dålig produkt i det långa loppet och anser även att en bra produkt 
inte säljs utan marknadsföring. 
 
Det framgår av vår studie att det är viktigt att trycka på produktens unikitet.  Men även priset 
finns det en del resonemang kring. 
 
Endast en entreprenör tar upp att han skulle kunna sälja pennan tillsammans med påfyllnings-
patronerna i ett paket. 
 
Det är också enbart en entreprenör som nämner att han skulle utnyttja sitt befintliga nätverk. 

 
5.8 Sammanfattning av analys 
 

Vi kan utifrån en jämförelse mellan vår empiri och teoretiska referensram utläsa att de företa-
gare vi intervjuat är entreprenöriella, vilket är viktigt för att resten av vår studie ska vara rele-
vant. Vi kan även uttolka att entreprenöriell marknadsföring ofta karaktäriseras av entreprenö-
ren utifrån vårt insamlade material. Vi anser oss förstå att produkten är viktigare än marknads-
föringen för de intervjuade entreprenörerna och att ”word-of-mouth” är den föredragna mark-
nadsföringsmetoden i dessa fem företag. Det går även att utläsa att nätverk, och då främst de 
informella, spelar en central roll. Vi har även tolkat kompetensmarknadsföring som en viktig 
byggsten, vilken främst utgörs av erfarenheter. Något som läggs stor vikt vid i teorin, men 
som vi inte kan utläsa av vårt empiriska material, är vikten av innovativ marknadsföring. 
 
Utifrån den teoretiska referensramen har vi omtolkat Carson och Gilmores modell avseende 
småföretags marknadsföring för att göra den mer lättförståelig. Vi har sedan utgått från vår 
tolkning när vi analyserat entreprenörer och deras marknadsföring.  
 
Modellen visar sig inte vara applicerbar på något av företagen. Av vårt empiriska material kan 
utläsas att detta huvudsakligen beror på att ingen av de fem företagare vi intervjuat använder 
sig av alla hörnstenarna. Samma sak verkar gälla entreprenörernas resonemang kring fallet 
Text Marker. 
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6. Konklusioner 
 

I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi dragit utifrån vår analys och de förslag till fort-
satt forskning som kommit upp under skrivandets gång. 

 
6.1 Slutsatser 
 

Vi anser att många av definitionerna kring entreprenörskap känns något överdrivna. Vi menar 
att de som skrivit dessa målat upp en bild som är näst intill omöjlig att uppnå och att det för-
modligen inte finns många som kan ha alla dessa egenskaper. Ett exempel är att Schumpeter 
menar på att entreprenören bryter den rådande ekonomiska jämvikten och att denne drivs av 
viljan att grunda ett privat kungadöme. Vi skulle istället vilja definiera entreprenörskap som 
förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta till vara på dessa möjlighet-
er. I dagens snabbt föränderliga miljö är denna förmåga alltmer värdefull och utslagsgivande.  
Det handlar om att ta initiativ. Det område entreprenören är verksam inom tycker vi är mindre 
viktigt. Det gäller att ha idéer och förverkliga dem. Det är det vi anser utmärker den genuine 
entreprenören.  
 
Vi har dock även kommit fram till att det kanske kan vara svårt att ge begreppet en innebörd 
som passar i alla situationer och att det därmed inte finns någon bestående nytta av att ha en 
definitiv definition av begreppet entreprenör.  
 
Anledningen till att Morgan Rennemark stämmer bäst in på de definitioner som finns i vår 
teoridel tror vi beror på att entreprenörskapet är lättare att identifiera under företagets första 
år. Övriga företagare tycks vara mindre entreprenöriella även om vår känsla är att alla har 
förmågan.  
 
Att marknadsföringen skulle karaktäriseras av entreprenören känns ganska självklart. Om 
detta skulle vara unikt för entreprenöriell marknadsföring undrar vi vad som karaktäriserar 
övrig marknadsföring. 
 
Att entreprenören ofta förlitar sig på ”word-of-mouth” anser vi kan bero på att denne varken 
är särskilt insatt eller road av att arbeta med marknadsföring. Entreprenörerna är mer fokuse-
rade på idén och tror ofta att om den är tillräckligt bra och om entreprenören tror tillräckligt 
mycket på den kommer det goda ryktet att sköta resten.  
 
Att standardläroboksmarknadsföringsteori är en beståndsdel i entreprenöriell marknadsföring 
stämmer överhuvudtaget inte alls överens med resultaten av vår studie. Även om det kan be-
röras något är det inte tillräckligt för att vi skulle kalla det en hörnsten. Anledningen till att det 
inte reflekteras mycket kring dessa teorier anser vi skulle kunna bero på att entreprenören 
förknippar dessa metoder med stora kostnader och oftast också med större företag.  
 
Vi anser att kompetensmarknadsföring och nätverkande har en självklar plats i begreppet. 
Avseende kompetensmarknadsföring är det främst erfarenheterna som är återkommande i alla 
företag. Detta tror vi kan bero på att ingen av de entreprenörer vi intervjuat har tillräcklig teo-
retisk kunskap inom ämnet. Nätverkande använder alla för att sprida sitt rykte. Efter vår stu-
die har vi fått uppfattningen att nätverkande handlar mer om att få ut information om sig själv 

 56 



Cecilia Appelgren  Entreprenöriell Marknadsföring 
Elsa Mattsson  

och om sitt företag. Nätverkande handlar inte så mycket om att samla in information, vilket 
stora delar av teorin tar upp. Vi anser dock att det fyller en väsentlig del av begreppet, ef-
tersom nätverkande är något entreprenören gör dagligen.   
 
Innan vi genomförde vår studie trodde vi att innovativ marknadsföring skulle finnas i betyd-
ligt större utsträckning och att det skulle spela en mer central roll. Vi såg dock att alla entre-
prenörerna hade den innovativa förmågan, men eftersom de anser sig ha fungerande och till-
räcklig marknadsföring agerar de inte med utgångspunkt från denna förmåga eftersom de inte 
har råd att chansa på nya otestade metoder.   
 
Carson och Gilmores originalmodell av småföretagets marknadsföring ser ut enligt nedan. 

 
 
Vi har som nämnts tidigare tolkat den enligt figuren nedan.  

 
 
Som nämnts i analysen är inte denna modell applicerbar på något av de undersökta företagen. 
Vi anser dock att vår studie inte är tillräckligt omfattande för att vi ska kunna förkasta Carson 
och Gilmores modell helt. En annan anledning till att Carson och Gilmores modell inte är 
applicerbar på något av de företag där vi intervjuat entreprenörer kan vara att deras modell 
inte är utformad efter svenska förutsättningar. Vi har utifrån vår studie utformat en modell 
som vi anser är mer applicerbar på de företag där vi intervjuat entreprenörer.  
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Som figuren ovan visar har vi valt att ta bort standardläroboksmarknadsföringsteoridelen ef-
tersom vi i vår undersökning inte fann underlag för den. Vidare har vi valt att placera den in-
novativa marknadsföringen i andra hand, eftersom den bara reflekteras kring ifall situationen 
kräver det. Entreprenörerna vi intervjuat anser att de kunde vara innovativa, men det är dock 
ingen som flitigt utnyttjade denna hörnsten. Vi vill dock ändå ha den kvar i modellen eftersom 
vi starkt förknippar innovativt tänkande med entreprenörskap. Att en småföretagare bara väl-
jer det innovativa tänkesättet om situationen kräver det är något vi finner lite märkligt. Vi tror 
dock att en bidragande orsak till detta är att marknadsföring är ett område där entreprenören 
känner sig relativt osäker. Denne vågar därmed inte riktigt ta initiativ här speciellt eftersom 
entreprenören ofta är beroende av sitt goda rykte i marknadsföringssyfte. 
 
Om vi tittar på våra entreprenörers tankar kring fallet Text Marker och jämför det med deras 
verklighet ser vi tydligt att Olle Landehag är den som tänker mest likadant i båda situationer-
na. Detta tror vi beror på att hans kroppkaka är det som påminner mest om understryknings-
pennan. Detta p.g.a. att båda är produkter, men mest eftersom kundernas köpbeteenden kan 
betraktas som likartade i båda situationerna. En kroppkaka och en understrykningspenna krä-
ver i stort sett samma typ av påverkan.  
 
Morgan Rennemark säljer visserligen också en produkt. Att hans reflektioner kring fallet inte 
stämmer lika väl överens med hans verklighet på samma sätt som Olle Landehags tror vi be-
ror på att båtar skiljer sig mer från understrykningspennan. En båt kräver mer eftertanke före 
köp jämfört med vad en penna gör. Att köpa en penna är inget som äventyrar kundens eko-
nomiska situation, vilket inte heller köpet av en kroppkaka skulle göra. Utifrån denna diskuss-
ion tror vi alltså att Olle Landehags situation påminner mest om den i fallet Text Marker och 
att hans reflektioner kring fallet påminner därmed mest om de reflektioner han har om sin 
verkliga situation. Detta är förmodligen även anledningen till att han är den som reflekterar 
minst kring standardläroboksmarknadsföringsteorier eftersom han kan utgå från sin verklighet 
och därmed sina erfarenheter. Detta är även anledningen till att vi tror att de övriga diskuterar 
och reflekterar mer kring standardläroböckers marknadsföringsteorier. Eftersom de inte kän-
ner på samma sätt att pennan kan jämställas med deras verkliga situation tror vi att de tar upp 
teorierna när de inte besitter erfarenheter på samma sätt som Olle Landehag. 
 
Att det är just Morgan Rennemark och Olle Landehag som är de båda entreprenörer som anser 
att produktens egenskaper är det som är viktigast för att nå en framgångsrik försäljning finner 
vi inte särskilt förvånande eftersom det är just dessa båda entreprenörer som säljer produkter i 
verkligheten. Vi förvånas inte heller av att alla tar upp demonstrationer avseende pennans 
marknadsföring när samtliga hade velat se pennan. 
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Av det ovanstående kan vi säga att reflektionerna kring fallet Text Marker alltså är beroende 
av våra entreprenörers verkliga situation. Vi förvånas inte över detta faktum. Vi förvånas inte 
heller av att standardteorierna tas upp av samtliga entreprenörer när de inte känner att de kan 
återkoppla våra frågor kring fallet till sina egna erfarenheter. Detta tror vi även tyvärr kan 
vara en effekt av att de tror att det finns ett rätt svar på våra frågor och att det p.g.a. detta tar 
upp dessa teorier.   

 
6.2 Sammanfattning 
 

Vi har i våra slutsatser kommit fram till en egen definition av entreprenörskap som vi anser 
vara mer realistisk och mer applicerbar under de förhållanden som utgör denna studie. Vi väl-
jer att definiera entreprenörskap som; förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser 
för att ta tillvara på dessa möjligheter.  
 
Andra betydande konklusioner är att entreprenörens marknadsföring karaktäriseras av både 
entreprenören och den bransch denne är verksam i. Detta är dock något vi förutsett. Relevan-
sen i detta påstående kan tydliggöras när Olle Landehag resonerar på liknande sätt i det simu-
lerade fallet som i det verkliga företaget p.g.a. att hans produkt är mest lik fallets produkt. 
 
Utifrån vår studie har vi även utformat en modell som vi anser vara mer applicerbar på de 
undersökta företagen.  

 
6.3 Självkritik 
 

Slutligen återstår att fråga oss själva om vi har tolkat data rätt och fått en korrekt uppfattning 
om marknadsföringen avseende de fem företagen. Vi inser att vi är ovana vid intervjuer och 
att vi kan ha formulerat frågor felaktigt. Detta är dock något som vi varit väl medvetna om 
och försökt undvika.  
 
Eftersom de företagare vi intervjuat visat en större entreprenöriell förmåga under företagets 
första år skulle vi kanske ha koncentrerat oss på nystartade företag. Vi skulle kanske ha lagt 
mer tid på att utforma kriterier som vi sedan skulle ha lagt upp för ALMI Företagspartner 
Blekinge AB, eftersom det var här som vi fick hjälp att hitta entreprenörer. Istället för att ha 
låtit Jan Mattsson på ALMI Företagspartner Blekinge AB läsa igenom vår teoridel om entre-
prenören kanske vi skulle ha givit honom våra egna kriterier istället. Vi borde kanske även ha 
granskat de entreprenörer som valdes ut noggrannare och inte bara accepterat dem direkt.  
 
Eftersom ALMI Företagspartner Blekinge AB har mest kontakt med företagarna under upp-
starten och under företagets första år är det inte konstigt att de inte på samma sätt som vi har 
uppmärksammat att den entreprenöriella aktiviteten har avtagit något. Detta var något varken 
vi eller ALMI Företagspartner Blekinge AB var fullt medvetna om innan studien och vi kunde 
därför inte ta hänsyn till detta faktum på förhand.  

 
6.4 Fortsatt forskning 
 

Eftersom syftet med vår uppsats var att öka förståelsen var våra frågeställningar ganska vida. 
Under arbetets gång har dock flera frågeställningar vuxit fram. De frågeställningar vi anser är 
mest intressanta för fortsatt forskning är som följande: 
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 Eftersom vi fann att företagarna var mer påtagligt entreprenöriella under företagets 
första tid skulle det vara intressant att göra en liknande undersökning angående enbart 
nystartade företag. 

 
 Eftersom alla entreprenörer i vår undersökning är män vore det intressant att genom-

föra samma studie på fem företag startade av kvinnor för att se om resultaten då skulle 
vara annorlunda. Skulle modellen se annorlunda ut och bestå av andra hörnstenar? 

 
 Eftersom de metoder som entreprenörerna använder är ganska subjektiva, dvs. bygger 

på enskilda uppfattningar ställer vi oss frågan hur stor roll erfarenhet spelar. Blir det 
någon skillnad mellan en entreprenör som arbetat länge gentemot en som är ny? Blir 
det någon skillnad mellan en entreprenör med utbildning respektive en utan?  
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Appendix 1 
 
Minneslista 
 
Företaget 
 Bakgrundsfakta 
 Uppstart 

 
Entreprenören 
 Tidigare erfarenheter 
 Utbildning 
 Idén 
 Entreprenörskap 

 
Entreprenöriell marknadsföring 
 Standardläroböckers marknadsföringsteorier 

o Metoder/modeller 
 Nätverksmarknadsföring 

o användning 
 Kompetensmarknadsföring 

o Bred/djup 
o Medfödda/inlärda 
o Erfarenhet, kunskap, kommunikation och omdöme 

 Innovativ marknadsföring 
o Differentiering 
o Nytänkande 

 
Föränderlig miljö 
 Påverkan 
 Anpassning 

 
Fokus 
 Standardläroboksmarknadsföringsteori, nätverksmarknadsföring, kompetensmark-

nadsföring eller innovativ marknadsföring. 
 Annat fokus 
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Appendix 2 
 
Intervjufrågor 
 

1. Berätta om dina erfarenheter inom marknadsföring (Vad har du gjort tidigare: Tidigare 
företag? Vad har du för utbildning? Hur kom du på affärsidén? Vad fick dig att starta 
eget? Hur gick du tillväga?) 

 
2. Berätta om företaget. (Vad gör företaget? Hur går det? Har företaget behövt anpassa 

sig till bransch-/marknadsnormer? Hur marknadsför du företaget?) 
 

3. Anser du att ditt företag är i en introduktionsfas, tillväxtfas, mognadsfas, behållande-
fas eller avtagandefas? Varför?  

 
4. Vad anser du om dina tidigare erfarenheter i relation till marknadsföring (t.ex. utbild-

ning eller erfarenhet), hur värderar du dessa och hur utnyttjas de i företaget idag? (i så 
fall hur omfattande?) 

 
5. Hur ser företagets marknadsföringsprocess ut? 

 
6. Vad anser du om din förmåga att utnyttja ditt personliga nätverk i jobbrelaterade situ-

ationer? (Är detta en viktig förmåga i ditt arbete? Vad används den till? Vilka ingår i 
nätverket, familj, vänner, kollegor, konkurrenter…?) 

 
7. Anser du att ditt företag är innovativt i sin marknadsföring? (På vilket sätt? Hur anser 

du dig kunna marknadsföra med bristande resurser? Hur differentierar du dig från lik-
nande företag? Vad gör du som är innovativt?) 

 
8. Anser du att vi idag lever i en föränderlig miljö? På vilket sätt? Anser du dig kunna 

upptäcka möjligheter i dagens föränderliga miljö? Hur påverkar dessa företaget? Hur 
anpassar du företaget till dessa?  

 
9. Vilka av dina huvudkompetenser/karaktärsdrag får du störst användning av i relation 

till marknadsföring. (Vilka medfödda/inlärda, är de breda eller djupa, ingår de i kun-
skap, erfarenhet, kommunikation och omdöme.)  

 
10. Reflekterar du över marknadsföringsteori när du fattar marknadsföringsbeslut? (An-

vänds någon metod/modell? Hur anpassar du dessa till företaget?) 
 

11. Varför använder du/använder du inte ditt nätverk? (Om de använder det försök ta reda 
på om det beror på bristande kunskap, information, tid, finansiella medel) 

 
12. Vad karaktäriserar företagets marknad? Konkurrens, utveckling… 

 
13. Hur resonerar du kring marknadsföringskanaler? 

  
14. Vad lägger du störst vikt vid vad gäller marknadsföring? 

 
15. Finns det ytterligare något du vill tillägga? 
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Appendix 3 
 
Fallet Text Marker 
 
Ni har precis utvecklat pennan TM som står för Text Marker. Det är en understrykningspenna 
med påfyllningsmöjligheter som Du ska lansera på marknaden. För att inte äventyra befintlig 
verksamhet sker allt arbete med den nya understrykningspennan i ett nytt bolag som än så 
länge inte har några anställda utan Du får sköta alla aspekter av företaget själv. Dessa inklude-
rar bl.a. marknadsföring och försäljning. För närvarande konkurrerar du enbart med försäljare 
av ”engångspennor”. Trots att din produkt är unik finns det vissa normer på marknaden som 
gör att priset på din penna inte kan överstiga priset på engångspennorna allt för mycket och att 
varje påfyllnad måste vara likvärdig med en ny penna. Du har tidigare jobbat inom branschen 
och anser dig ha erfarenhet, kunskap och ett befintligt nätverk inom den Understrykningspen-
nan riktar sig mot konsumentmarknaden och bedöms kunna sälja i ganska stora volymer.  
 
Utvecklingen har skett med egna medel. Resurserna för marknadsföring är begränsade om 
inte lånat kapital eller ytterligare ägarkapital tillförs. 
 
 

1. Hur går ni till väga för att marknadsföra produkten?  
 
2. Vad lägger ni störst vikt vid?   

 
3. Vad grundar ni detta beslut på?  

 
4. Vilka marknadsföringskanaler använder ni? 

 
5. När anser Du att marknaden ska börja bearbetas, under själva utvecklingsarbetet eller 

först när produkten är färdigutvecklad/tillräckligt utvecklad? 
 

6. Vad är viktigast för att nå en framgångsrik försäljning enligt Din mening: 
a) produkten egenskaper? 
b) hur markandsföringen sker?  
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